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BEVEZETÉS 
Az Étv. alapján a Duna-parti építési szabályzat 
helyi építési szabályzat, amelyet a fővárosi 
önkormányzat rendeletben rögzíthet. Az Étv. 2. § 
38. pontjában megfogalmazott fogalom-
meghatározás szerint „Duna-parti építési 
szabályzat: a Duna főmedrével közvetlenül 
határos telkek és a Margitsziget területének 
építési rendjét és rendeltetését a helyi 
sajátosságoknak megfelelően megállapító és 
biztosító fővárosi önkormányzati rendelet, amely 
telekalakítási és építésjogi szabályozási elemeket 
tartalmaz”. 

A Duna telkével határos telkek tartoznak a Duna-
parti építési szabályzat területi hatálya alá. Ez a 
terület a telkek méretétől függően néhol 
egészen keskeny sáv, máskor szélesebb zóna, 
valamint a telkek formájától függően hol 
egybefüggő sáv, hol szigetszerűen a területi 
hatály alá nem tartozó ingatlanokat zár közre. A 
telkek jogi helyzete alapján bizonyos 
szakaszokon csak beépítésre nem szánt 
közterületek, máshol beépítésre szánt területek 
is a Duna-parti építési szabályzat hatálya alá 
tartoznak. Ugyancsak nem tartozik a területi 
hatály alá a megfogalmazás alapján a Duna 
folyam területe sem.  

A fentiekben ismertetett változó geometriai és 
jogi adottságú terület nem alkot értelmes 
településszerkezeti egységet, amire koherens 
szabályzat alkotható. Ezért a csatlakozó, a 
kerületi önkormányzati kompetenciába tartozó 
területekkel együtt, a területekre vonatkozóan 
egységes szemlélettel célszerű tervezni a kerületi 
önkormányzatokkal való megállapodás alapján. 
A megállapodások alapján rögzített, egybefüggő, 
funkcionálisan és szerkezetileg összetartozó 
területegységekre egymással összehangolt 
szabályzatok készülnek, amelyek közül a Duna-
parti építési szabályzatot (DÉSZ) a fővárosi 
önkormányzat, a csatlakozó területekre készülő 
Duna menti kerületi építési szabályzatot 
(DKÉSZ) a kerületi önkormányzat fogadja el. A 
két rendelet azonban közös megalapozó és 
alátámasztó munkarészekkel, egy eljárásban 
készül, így biztosítható a szabályok közötti 
összhang, és a tervezési célkitűzések 
megvalósítása. A vizsgált terület a Trk.-nak 
megfelelően a tervezési területen is túlmutat. 
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3.1. PROGRAM 
Óbuda-Békásmegyer I. szakasz Duna menti 
területeinek területhasználata és szerkezete 
jelentős részt kialakult. A tervezési terület a 
szerkezeti adottságokból adódóan komplex 
területhasználattal rendelkezik, 
településszerkezeti elhelyezkedése alapján 
azonban kapcsolati hiányok jelentkeznek.  

Óbuda jellemzően a Dunával együtt élő fejlődési 
utat járta be. A Duna-part III. kerületi szakaszát 
az 1900-as évek elejéig rekreációs parthasználat 
jellemezte, amely a tervezési területen 
fokozatosan, majd végérvényesen megszűnt, 
kereskedelmi és ipari területek jöttek létre, majd 
az egykori ipari funkció megszűnése után a 
tervezési terület jelentős része részben 
rekultivált, részben rehabliltációra szoruló 
barnamezős területté vált.  

A jelenlegi területhasználat jellegzetesen 
szemlélteti az évszázados városfejlődés 
eredményét. Az Óbuda-Békásmegyer Duna 
menti területein, így a tervezési területen is, 
helyenként megkezdődött a vízparti területek 
funkcióváltása, a volt Gázgyári Tisztviselő 
lakótelep előterében új lakóépületek jelentek 
meg, míg a volt Gázgyár területén korszerű 
kutatási-fejlesztési terület (Graphisoft Park) 
létesült. Mindezek mellett azonban használaton 
kívüli, alulhasznosított területek továbbra is 
megtalálhatók még a területen, ilyen többek 
között a volt Hajógyár területe, ahol a korábban 
tervezett beruházások (Álomsziget 2004, 2010, 
Jövősziget 2013) megvalósulása elmaradt. 

Óbuda-Békásmegyer I. szakasz Duna menti 
területeinek fejlesztése a kialakult állapotok 
tükrében igen összetett feladat, amely 
városszerkezeti horderejű műszaki 
beavatkozások mellett, értékvédelmi, építészeti 
és tájrendezési feladatok együttes elvégzését is 
jelenti. 

A rendezés kiemelt céljaként kell kezelni a Duna-
part megközelítésének és rekreációs 
használatának biztosítását - különös tekintettel a 
gyalogos és kerékpáros átjárhatóság, valamint az 
árvízvédelem feltételeinek megteremtésére - 
továbbá a jelentős fejlesztési potenciállal 
rendelkező területek megújítását és egyes 
ingatlanok rendezetlen építésjogi helyzetének 
kezelését. 

Fentiek alapján javasolt az értékes építészeti és 
természeti elemek figyelembevételével a 
meglévő funkciók megtartása, és minőségi 
fejlesztése mellett egyes értékes területek 
funkcióváltásának támogatása. Mindehhez 
elengedhetetlen az egyes építési övezetben 
olyan paraméterek és rendeltetések 
meghatározása, amelyek a városszerkezeti 
pozíciónak megfelelő, valamint a Duna menti 
terület tájképéhez illeszkedő fejlesztési mértéket 
biztosítanak az egyes területek számára.  

Az intenzív rekreációs használat eléréséhez 
javasolt a beépítésre szánt területek lakó, 
intézményi és különleges területein közforgalmú 
funkciók elhelyezhetőségének biztosítása, 
valamint a közhasználatú zöldterületeken a 
funkcióbővítés lehetőségének megteremtése. 
Mindehhez a tervnek kiemelten kell kezelnie a 
Duna-part új és kedvezőbb gyalogos és 
kerékpáros elérési lehetőségek biztosítását. 

A Duna-part és az Óbudai-sziget kedvező 
állapotához a meglévő értékes növényállomány 
is hozzátartozik, ezért megőrzése a terv 
kiemelten fontos eleme. A parthasználat 
biztosítása érdekében a vízparti sétányok 
kijelölése és megújítása szükséges, amelyeknek 
kialakítását és használatát illetően előírások 
rögzítése is elengedhetetlen.  

A beépítésre szánt területeken kijelölendő 
építési övezetek előírásainak a már beépült 
területek esetében a jelenleg hatályos 
szabályzatban szereplő paraméterek 
továbbélését is biztosítania kell. Továbbá a 
szabályzatban meghatározandó paraméterek 
esetében fontos szempont, hogy a tervezett 
sportcélú, rekreációs és intézményi fejlesztések 
megvalósulásának biztosítása mellett a Duna-
part tájképvédelmét is szolgálják. 

Hatályos Fejlesztési döntésekkel való 
összefüggések 

Budapest közép- és hosszú távú fejlesztési 
dokumentumok kiemelik a város és a folyó 
kapcsolatának erősítését, így a javasolt 
szabályozás szorosan kapcsolódik ehhez a 
jövőképhez. 
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Budapest 2030 Hosszú távú városfejlesztési 
koncepció 

A Budapest 2030 Hosszú távú városfejlesztési 
koncepcióban megfogalmazott feladatok közül a 
Duna-parti építési szabályzat Óbuda I. szakasz 
vonatkozó üteme előrelépést jelent a Duna 
menti területek funkcióbővítése és barnamezős 
területek hasznosítása tekintetében. A terv 
ennek eléréséhez a barnamezős területeken a 
védettséget élvező épületek megóvása mellett, 
új funkciók ösztönzésével járul hozzá.  

A Duna-partok elérhetőségének, közcélú 
hasznosításának megteremtéséhez a terv fontos 
eleme a gyalogos, kerékpáros bejárhatóság 
biztosítása, valamint új rekreációs és sportolási 
lehetőségek megteremtése.  

Ugyancsak fontos kapcsolódás a DÉSZ/DKÉSZ és 
a Budapest 2030 között a Duna menti turisztikai 
és rekreációs területek fejlesztése feladat 
részeként a látogatott partszakaszok hosszának 
további növelése, a hajózás fejlesztése és a 
régészeti értékek bemutatása.  

Budapest 2020 Integrált településfejlesztési 
stratégia 

A Budapest 2020 Integrált településfejlesztési 
stratégiában megfogalmazott feladatok közül a 
fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő 
árvízvédelmi művek rekonstrukciójának és 
fejlesztésének eléréséhez a DÉSZ/DKÉSZ többek 
között új árvízvédelmi művek elhelyezése 
mellett, a meglévő védművek jogszabályi 
előírásoknak megfelelő kialakításával és 
felújításával járul hozzá. A Duna-partok komplex 
közterületi rehabilitációjához – így az Óbudai-
sziget és a volt Gázgyár hasznosítatlan 
területeinek fejlesztéséhez – a DÉSZ/DKÉSZ 
fontos eleme a folyópart intenzívebb 
használatának és gyalogos megközelítésének 
biztosítása, a parti sétány és kerékpárút 
fejlesztése, valamint a rekreációs funkciók 
bővítése és a zöldfelületek minőségi fejlesztése.  

A Budapest 2020 stratégiában a Dunával együtt 
élő város célja területi alapon integrálja a Dunát 
érintő projekteket. A területi cél elérésének 
érdekében a DÉSZ/DKÉSZ az alulhasznosított, 
használaton kívüli területeken lehetőséget ad 
azok kulturális, intézményi és közösségi célú 
hasznosítására, valamint sport- és rekreációs 
célú fejlesztések és új intézményi funkciók 

megvalósítására is. Hálózati fejlesztési elemként 
külön nevesítésre került az EuroVelo kerékpáros 
útvonal, amelynek helyét biztosítja a terv. A 
kikötő- és vízi közösségi közlekedési fejlesztést 
érintő projektekhez kapcsolódik a szabályozási 
tervben a kikötők létesítésére alkalmas 
partszakaszok kijelölése. 

Óbuda Településfejlesztési koncepció és Integrált 
településfejlesztési stratégia 

A kerületi fejlesztési dokumentumok jelentős 
kérdésként kezelik a Duna-part felértékelését, a 
part használatának rendezését, a sport- és 
rekreációs használat erősítését. A tervezett 
közlekedési hálózat és rekreációs területek a 
Duna menti közhasználatú terek növekedését, a 
használat rendezését, a területek megfelelő 
feltárását szolgálják. Ehhez kapcsolódóan 
további feladat a Duna-part megközelítését 
biztosító közlekedési infrastruktúra (kerékpár 
és vízi közlekedés) kiépítése, amelyet a 
DÉSZ/DKÉSZ kiemelten kezel. 

A terület fejlesztésével kapcsolatban új funkciók 
telepítésére a volt Gázgyár még hasznosítatlan 
területein és az Óbudai-sziget területén van 
lehetőség, ahol a kerület a komplex revitalizációt 
és a széleskörű használatot biztosító 
fejlesztéseket, így többek között a kulturális, 
rekreációs, sport, intézményi és egyéb 
innovációs rendeltetések elhelyezését 
támogatja.  
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3.2. KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT 

 
Óbuda-Békásmegyer Duna menti területei 
komplex területhasználattal rendelkeznek, így az 
Aranyhegyi-pataktól délre eső részeket 
intézményi területek, rekreációs zöldfelületek, 
egykori iparterületi zárványok mellett a 
közlekedési területek és a lakótelepek előtti 
szabad terek jellemzik, ahol az aktív 
parthasználat csak kismértékben jelenik meg.  

A tervezési terület fejlesztési potenciálját az 
Óbudai-sziget északi részén a „természetszerű” 
part, illetve a rekreációs zöldfelület, míg az 
Óbudai-sziget déli részén és a part menti 
területeken a megszűnt történeti ipari funkciók, 
valamint az Árpád fejedelem útja menti 
lakóterületek előterében a rekreációs célú 
zöldterületek adják.  

A területre az elmúlt években több fejlesztési 
terv készült, amelyek az érintett részterületekre 
vonatkozóan próbálták kijelölni a városépítés 
irányát.  

Újlaki rakpart és Fő tér környezete 
2012 Duna tanulmány (lásd 1.2.3. fejezet) 
2014 Duna menti területek összehangolt 

fejlesztése tematikus fejlesztése 
program (lásd 1.2.3. fejezet) 

Óbudai-sziget déli területe 
2012 Duna tanulmány (lásd 1.2.3. fejezet) 

2014 Duna menti területek összehangolt 
fejlesztése tematikus fejlesztése 
program (lásd 1.2.3. fejezet) 

2015 Hajógyári-sziget közösségi és kulturális 
fejlesztési koncepciója 
(lásd lentebb) 
Óbudai-sziget északi területe 

2012 Duna tanulmány (lásd 1.2.3. fejezet) 

2014 Duna menti területek összehangolt 
fejlesztése tematikus fejlesztése 
program (lásd 1.2.3. fejezet) 

2016 Óbudai-sziget tanulmányterv 
(lásd lentebb) 

Volt Gázgyár 
2012 Duna tanulmány (lásd 1.2.3. fejezet) 

2014 Barnamezős területek fejlesztése 
tematikus fejlesztési program (lásd 
1.2.3. fejezet) 

2017 Új Budapesti Velodrom nyílt 
tervpályázat (lásd 1.2.3. fejezet) 

 

Jelen terv feladata a hatályos rendezési tervek 
felülvizsgálata a fejlesztési dokumentumokkal 
összhangban, valamint, a tervek határain 
megjelenő szegély konfliktusok rendezése. 
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A tervezési terület fejlesztési potenciálját 
alapvetően meghatározza a megközelítési 
kapcsolatok hiánya, valamint az egykori 
iparterületek esetében a meglévő, értékes 
építmények állaga és hasznosíthatóságuk 
lehetőségei. A közúthálózat tekintetében az 
építésjogi rendezetlenséggel érintett elemek 
helyzetének rendezése szükséges.  

A tervezési területet a városszerkezeti pozíciók 
és adottságok alapján részterületekre szükséges 
bontani, amelyek különböző rendezési 
megoldásokat igényelnek.  
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1. Újlaki rakpart és Fő tér környezete 

 

Az Újlaki rakpart területén a környezetalakítási 
javaslat a Duna-parti terület felértékelését és az 
aktív közhasználat elősegítését támogatja.  
A javaslatban meghatározott beavatkozások célja így 
a környezeti állapot és a rekreációs használat 
minőségi javítása, valamint a közcélú használat 
erősítése.  
A part mentén a terv közparkot jelöl, amelynek 
területében két jelentősebb nagykiterjedésű 
szabadidős és rekreációs terület jelenik meg, a 
Görzenál és az UTE vízisport-telep.  
A tervezett változtatások, így a közhasználatú 
zöldfelületek funkcióbővítő megújítása, szezonális 
vendéglátást szolgáló pavilonok elhelyezése a 
kialakult területhasználatot csak kismértékben 
alakítják át, így a vízpartot kísérő területsávban 
továbbra is biztosítva marad a vendéglátás 
(Rozmaring kertvendéglő, Sörzenál), a sport 
(Rozmaring Tenisz Klub, UTE vízisport-telep) és 
városüzemeltetési (vízmű telephely, ELMŰ trafóház) 
rendeltetések elhelyezhetősége.  

A javaslat a vízmű Szépvölgyi út menti telephelyét a közpark területén belül jelöli ki, a víztermelő kutak 
és környezetük közhasználat elől állandóan elzárható területek.  
Az Árpád fejedelem útja és a Slachta Margit rakpart között elhelyezkedő üzemanyagtöltő állomás 
területét a terv – összhangban a TSZT 2017-tel – gazdasági, jellemzően kereskedelmi, szolgáltató terület 
övezetbe sorolja, ahol az üzemanyagtöltő állomás és az ahhoz szorosan kapcsolódó, közlekedéssel 
kapcsolatos rendeltetések helyezhetőek el. 
Az Árpád híd környezetében elhelyezkedő Aquincum Hotel területére meghatározott paraméterek egy 
esetleges jövőbeni fejlesztés lehetőségét is biztosítják, amely során azonban a telek területén belül 
kijelölt zöldfelületként fenntartandó telekrész megtartását figyelembe kell venni. A terv mindezek 
mellett rendezi a zsinagóga és az előtte végigfutó közterület (Tél utca) építésjogi helyzetét is.  
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2. Rakpartok területe 

 

Az Árpád-hídtól egészen a K-hídig húzódó rakpartok 
területén a javaslat biztosítja az EuroVelo kerékpárút 
számára szükséges helyet, így a kerékpárút a part 
mentén fut végig, egészen a H-hídig, ahol bevezet az 
Óbudai-szigetre. A H-hídtól északra, a volt Hajógyár 
és a Sorompó utcák közötti szakaszon a nem 
közlekedési célú közterületen kívül eső útszakaszok 
építésjogi helyzetét is kezeli a terv. A volt BUSZESZ 
területére a 2017. júniusában elfogadott 32/2017. 
(VI. 23.) számú önkormányzati rendeletben 
foglaltakat szerepelteti a terv.  
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3. Volt Óbudai Gázgyár 

 

A volt Gázgyár területére a Fővárosi Közgyűlés 
1176/2007. (VI.28.) számú határozatával Fejlesztési 
tervet hagyott jóvá, amely alapján a kerület 
önkormányzata 2013-ban kerületi szabályozási 
tervet fogadott el.  
Jelen környezetalakítási javaslat fő célja – a 
korábbihoz hasonlóan –, hogy a területen a meglévő 
karakteres ipari, építészeti és technikai örökség 
védelme mellett közösségi kulturális és szabadidős, 
intézményi rendeltetések jelenjenek meg annak 
érdekében, hogy a jelenleg még részben 
alulhasznosított területen egy többfunkciós, aktív 
használatú városias terület alakuljon ki.  
Az alulhasznosított volt gázgyári terület megfelelő 
hasznosításához a szabályozási terv belső, feltáró 
útrendszert határozott meg, amely a környező 
városszerkezeti elemekhez illeszkedik. A tornyok 
tömbjében (B), ahol a védett, jellegzetes volt 
gázgyári műemléképületek helyezkednek el, 
lakófunkció kizárása mellett kulturális, közösségi-
szórakoztató, sport, oktatás, szállás, kereskedelem, 
szolgáltatás, igazgatási rendeltetést határozott meg 
a KSZT. A terv a tornyok között visszafogottabb 
paraméterekkel kívánta biztosítani a terület 
zölddominanciáját, a műemléki épületek 
láthatóságát és a városképi megjelenés 
folytonosságot a Graphisoft Park kialakult elemeivel. 
A KSZT a Duna-parti tömbben (E) és az északi karéj 
tömbjében (C) jelentős zöldfelületet jelölt ki, és az 
előző tömbbel megegyező rendeltetések 
elhelyezését teszi lehetővé, míg a Graphisoft Parktól 
délre eső területeken (G, H) lakófunkció kizárása 
mellett kulturális, szórakoztató, szabadidő, sport, 
oktatás, szálláshely létesítmények elhelyezését teszi 
lehetővé. 
Jelen környezetalakítási javaslat a hatályos KSZT 
javaslatát veszi alapul, figyelembe véve, hogy az IBS 
Aquincum Campusának (A) átalakulása megtörtént a 
KSZT elfogadása óta. 

2016-ban a Kormány 1839/2016. (XII.23.) Korm. határozatában fogadta el a Kemény Ferenc 
Sportlétesítmény-fejlesztési Program koncepcióját, amely az új Budapesti Velodromot a volt Gázgyár 
területére jelöli ki. A pályakerékpáros versenyek lebonyolítására is alkalmas építmény és kiszolgáló 
létesítménye a vasúti hídtól délre eső, mintegy 4 hektár nagyságú területen kap helyet. 

A volt Gázgyár területén tervezett Új Budapesti Velodrom építészeti tervpályázata 2017. márciusában 
került meghirdetésre, amelynek kiírása alapján a telepítés során figyelembe kellett venni a térség és a 
terület (volt Gázgyár) zöldterületi rendszerébe illeszkedést és a 2013-ban elfogadott szabályozási 
tervben meghatározott paramétereket. 
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A 2017. júliusában lezáródott pályázat nyertes koncepciója alapján a tervezett velodrom „kiinduló és 
érkezési pont egyszerre, közösségi tere a sportnak, a kerületnek, a fővárosnak. Összeköti az új léptékű 
területeket. A Graphisoft Park hiányzó elemeként összeköti azt a Római-parttal és a III. kerület lakott 
környékével. Duna menti sétány, rakpart, szabadidős közlekedési útvonalak (kerékpár, Eurovelo), a 
Pestről érkező északi összekötő híd találkozásánál/csomópontjánál található”. A nagyléptékű épület 
szabadonállóan telepített, belső térrendszere okán hossztengelye összeköti a műemléki gázgyári tornyok 
és hegyek látványát, körüljárhatósága okén nem zárja el a látványt és a kapcsolatot a Duna felőli 
területekkel sem. „Városképileg az épület egy nagyléptékű "réten" jelenik meg, elég teret hagyva, hogy a 
volt Gázgyár emblematikus épületei megfelelő levegőt kapjanak, ugyanakkor kiegészíti őket, észak felől 
rendezi a területet, eltakarja az északi összekötő híd nem kívánatos látványát, minőségi parkosított 
területet teremt.”  A tervezett építmény építészeti formálását finom, egyszerű tömeg jellemzi. 

  
forrás: Új Budapesti Velodrom tervpályázat nyertes koncepciója, Gall és Társai Építésziroda Kft. 

 

4. Az Óbudai-sziget 

Az Óbudai-szigeten található Budapest Duna menti zónájának meghatározó városi közparkja, mely 
egyúttal Budapest zöldhálózatának szerkezetalakító része. Jelentős növényállománnyal rendelkezik, 
amely meghatározó kondicionáló hatással bír a város klímájára. A sziget egyedi karakterét 
meghatározzák történeti emlékei, Óbudára jellemző módon a történeti korok egymásra rakódásának 
nyomai. Egyedülálló épített környezeti értéket jelent a régészeti feltárások ókori és középkori leletei 
mellett az iparosodás korszakára jellemző klasszicista épületállomány együttes megjelenése is. 
Az Óbudai-sziget fejlesztésének alapja a Margitsziget - óbudai Fő tér – Óbudai-sziget városszerkezeti 
tengely erősítése és kiegészítése, valamint a főváros és Óbuda kulturális, rekreációs és sport 
helyszíneinek gazdagítása. Az Óbudai-sziget öböl menti területeinek intézményi és a kreatív gazdaság 
irodáinak fejlesztése révén a Graphisoft park – Hajógyári-sziget – Bogdáni út mentének területi egysége 
változatos karakterű zónájává válhat az innovatív munka- és képzési helyek elhelyezése révén. Az egyes 
területek között létrejövő szinergia által a kialakuló funkciómix egyedi kínálatú városi térséget hoz létre 
a Duna menti zóna és az átmeneti zóna metszetében. 
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4.1. Óbudai-sziget déli területe 

 

Az Óbudai-szigetre vonatkozó közösségi és 
kulturális célú fejlesztési koncepció elkészítését a 
1604/2014. (XI.4.) Kormányhatározat rendelte el. A 
határozat értelmében a koncepció elkészítésének 
célja a terület közcélú hasznosításának fenntartása 
és átfogó fejlesztése. A Kormány az Óbudai-
szigeten az alábbi fejlesztések megvalósítását 
rendelte el:  

1. az aquincumi helytartói palota és környezete 
kulturális örökségvédelmi szempontú 
rekonstrukciója, valamint bemutatása és 
kulturális, közcélú hasznosítása; 

2. a Hajógyári-sziget déli nyúlványainak a volt 
Hajógyár épületeinek felhasználásával történő 
kulturális-intézményi-közösségi célú 
hasznosítása és 

3. Élménypark – többfunkciós közösségi tér, 
sport és rekreációs park létrehozása. 

A fenti kormányhatározat alapján a Város-
Teampannon Kft. a Forster Központ vezetésével 
2015-ben kidolgozta a Hajógyári-sziget közösségi és 
kulturális fejlesztési koncepcióját, amely 
elsősorban a déli, barnamezős területekre 
koncentrál. A 2022-ig ütemezett program a 32 
hektáros állami területen hét funkcionális 
téregységet határol le: Ifjúsági és családi 
szórakoztató és szabadidő-központ, Művészeti 
negyed, Római tematikus park, két Élménypark, 
Kikötő-negyed és Kaputérség. 
Jelen környezetalakítási javaslaton az Óbudai-sziget 
déli területére a fenti koncepció alapján, a hatályos 
jogszabályi környezet miatt szükséges kisebb 
módosításokkal kerültek feltüntetésre az egyes 
építmények, valamint a közlekedési, közmű és 
zöldfelületi elemek.  

 

 
forrás:Hajógyári-sziget közösségi és kulturális fejlesztési 

koncepciója, Város-Teampannon kft. 
 

 

 
forrás: Hajógyári-sziget közösségi és kulturális fejlesztési koncepciója, Város-Teampannon kft. 
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A területre meghatározott építési övezetek és övezetek a fejlesztési programhoz és az FRSZ-ben 
meghatározottakhoz illeszkedő paramétersorral rendelkeznek. A terület fejlesztése során meghatározó 
szempont a meglévő értékeket figyelembe vétele, így csak az azokhoz illeszkedő beépítés képzelhető el 
a területen.  

4.2. Óbudai-sziget északi területe 

Az Óbudai-sziget területére a BFVT Kft. Budapest Főváros Önkormányzatának megbízásából 2016. 
szeptemberében tanulmánytervet készített. Az elkészült terv a sziget déli és északi részét együttműködő 
egységként kezeli, de a fenti koncepció figyelembe vételével elsősorban a sziget északi területével 
foglalkozik. 

 

A tanulmányterv olyan beavatkozási javaslatok 
fogalmaz meg, amelyek a természeti értékek 
védelme mellett bővítik terület rekreációs és 
kulturális funkcióit:  
1. kaputérségek kiépítése a meglévő épületek 

hasznosításával 
2. szükséges parkolóhelyek bővítése, minőségi 

fejlesztése 
3. természet közeli, biztonságos használatot 

nyújtó belső útrendszer kiépítése 
4. általános parkrekonstrukció 
5. játszóterek funkcióbővítő fejlesztése, 

újfajta, extrém sportolási lehetőségek 
biztosítása 

6. az alulhasznosított területeken új, 
nagyrendezvények helyszínéül is szolgáló 
szabadtéri színpad és kertmozi, valamint 
közönségvonzó grill park  

7. kutyabarát parkrész 
8. extenzív plázs az északi szigetcsúcson 
9. stégek, úszóművek 
10. biodiverz tanösvény 

A környezetalakítás javaslat a tanulmánytervben meghatározott célokat és beavatkozási javaslatokat 
veszi alapul, így az Óbudai-sziget északi részén továbbra is az erdő- és zöldterületek dominálnak, ahol a 
meglévő rekreációs és szabadidős funkciók megtartása, bővítése és minőségi fejlesztése a cél. A sziget 
északi részén így új közparki elemek jelennek meg, ilyen többek között a grillpark területe és a szabadtéri 
színpad építménye is.  
A terv a sziget Nagy-Duna menti oldalán, a városi park keleti szélén átalakuló, nagykiterjedésű rekreációs 
területet határol le, ahol az elhelyezhető rendeltetések és paraméterek a hatályos szabályozás és az 
FRSZ figyelembe vételével kerültek meghatározásra. Ennek a területnek az átalakulása során kiemelt 
figyelemmel kell lenni a terület Duna felőli látképére, az elhelyezhető építmények legmagasabb pontja 
nem haladhatja meg a meglévő fák magasságát. Létesítmény elhelyezése során elsődleges annak tájba 
simulása, nem helyezhető el a sziget területén túlzottan mérnöki jellemzőkkel rendelkező tájidegen 
megoldás. A nagyméretű szabadterületek miatt, kortárs dizájnnal elhelyezhetők szoborszerű 
építmények, melyek feltáruló látványai funkcionális és vizuális élményt is nyújthatnak. 
Az árvízvédelmi kérdéseket a sziget teljes területére összhangban szükséges kezelni, nem lehetségesek 
pontszerű beavatkozások, melyek károsítanák a természeti környezet állapotát. A 74/2014. (XII.23.) BM 
rendeletnek megfelelően a MÁSZ + 1,3 méteres magassághoz a területen átlagosan 3 – 3,5 méteres 
magassághiány van a partvonaltól mérve. Egy ilyen mértékű feltöltés gazdasági, ökológiai és vizuális 
szempontok alapján sem kívánatos, így javasolt a sziget északi részén olyan létesítmények elhelyezése, 
melyek az időszakos elöntések és belvizek esetén sem veszélyeztetettek.  
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Óbudai-sziget tanulmányterv, BFVT Kft. 2016  
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3.3. ZÖLDFELÜLET-, TÁJRENDEZÉSI, TERMÉSZETVÉDELMI JAVASLAT 

3.3.1. TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI 
JAVASLATOK 
Helyi (fővárosi) védelem alá javasolt helyezni az 
Óbudai-sziget elsősorban a nyugati és északi 
részén található galériaerdőt, valamint a sziget 
körüli ártéri növényállományt a jelentős 
természeti értékei miatt. A védelem elsődleges 
célja a természetes, illetve természetközeli 
állapotok megtartása vagy visszaállítása lenne a 
galériaerdőben.  

Az elmúlt években a galériaerdő egy részét 
kiritkították, de a védetté nyilvánítás továbbra is 
indokolt. Az erdő menti Duna-szakasz is 
védelemre érdemes, mely vándorkagyló 
állományának köszönhetően nagy számú telelő 
vízimadár ideiglenes otthona novembertől 
márciusig. Emiatt különösen fontos az északon 
tervezett gyalogos híd építése során figyelmet 
fordítani a sziget értékes élővilágára. Kialakítását 
a természeti értékek legkisebb zavarásával kell 
véghez vinni.  

3.3.2. TÁJKÉPVÉDELMI JAVASLATOK 
A terület tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő terület a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóság adatszolgáltatása alapján került 
feltüntetésre, a hatályos TSZT által pontosítva. 
Az övezetbe a természeti adottságok, 
rendszerek, valamint az emberi tevékenység 
kölcsönhatása, változása következtében kialakult 
olyan területek tartoznak, amelyek a táj látványa 
szempontjából sajátos és megkülönböztetett 
fontosságú, megőrzésre érdemes esztétikai 
jellemzőkkel bírnak. A tájképvédelmi övezetbe 
tartozó területeken kiemelt cél a zöld karakterű 
Duna-part megőrzése, az épületek 
tájbeillesztése. Az övezetben a közlekedési és 
energetikai infrastruktúra-hálózatokat, a tájképi 
egység megőrzését és a hagyományos 
tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető 
műszaki megoldások alkalmazásával kell 
elhelyezni (OTrT 14/A. § (6)). A tervezett 
szabályozás e szempontok érvényesülését a 
rendezett (alacsony beépítési intenzitású és 
magas zöldfelületi borítottságú) rekreációs 
környezet megvalósulását szolgálja. 
 
 

3.3.3. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER 
FEJLESZTÉSE 
A tervezési területet a városszerkezeti pozíciók 
és adottságok alapján részterületekre szükséges 
bontani, amelyek különböző zöldfelület-
rendezési megoldásokat igényelnek.  Az egyes 
részterületek lehatárolását a 3.2. 
Környezetalakítási javaslat fejezet tartalmazza. 

Újlaki rakpart és Fő tér környezete 

A közhasználatú zöldfelületek funkcióbővítő 
megújítása rendkívül fontos feladat. 
Összhangban a vízbázisvédelmi 
követelményekkel (pl. kutyafuttató kizárva a 
különösen érzékeny területeken), a XXIII. János 
pápa parkban pihenő funkció, közvetlen, 
„természetközeli” vízparti élmény megteremtése 
a cél.  A szezonális vendéglátást szolgáló 
pavilonok elhelyezése a funkcióbővítést segíti. A 
terület kiajánlható kis rendezvények (pl. céges 
szabadtéri programok) számára. A Fischer 
Ágoston parkban az értékes faállomány 
megóvása mellett kismértékű funkcióbővítés 
(játszótér) szükséges és az elavult 
környezetarchitektúra elemek cseréje.  
Szezonális vendéglátóipari egységek itt is 
megjelennek.  

Új közhasználatú zöldfelület kialakítása javasolt a 
Szépvölgyi út tengelyében kialakítandó gyalogos 
híd kapu térségében. Fontos szempont az 
egységes arculat kialakítása, valamint a 
zöldfelületi arány lehető legmagasabb növelése. 
Legfőképpen fák telepítése javasolt. A 
zöldfelületi kapcsolatot a Kolosy tér felé is ki kell 
alakítani.  

A meglévő, illetve az új zöldterületeken a 
fenntartás intenzifikálása javasolt a hosszú távon 
fenntartható minőségi közparkok elérése 
érdekében.  

Az Árpád fejedelem útján a megtartandó fasorok 
mellett közterületi fásítás szükséges a meglévő 
faegyedek kiegészítésével, illetve új, fajazonos 
egyedek ültetésével a fásított karakter 
fenntartása érdekében.  
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Rakpartok területe 

A Duna menti területek kiemelt rekreációs 
potenciállal rendelkeznek a város más 
területeihez képest, ezért a városszerkezetben 
elfoglalt helyi értékük miatt fejlesztésük komplex 
cél. A Duna szerepének újragondolása, a folyó és 
a partok nyújtotta sokszínű, gazdasági, 
rekreációs, turisztikai és közlekedési városi 
szolgáltatások színvonalának és 
kihasználtságának növelése, valamint a Duna 
menti városkép védelme és értékteremtő 
fejlesztése kiemelt feladat.  

Fontos a Duna-parti térszerkezeti kapcsolat 
megerősítése, a meglévő lineáris hálózat 
fejlesztése a Duna-parti közterek szerepkörének 
növelésével és a háttérterületekkel való 
kapcsolat kialakításával. Észak-déli irányban a 
Duna mentén biztosítani kell a vízhez való 
közvetlen lejutás lehetőségét, a part menti 
sétány kialakítását, és a településökológiai 
viszonyokat javító fasor telepítését. A sétány 
lehetőség szerint 2,5 méter szélességű, 
ugyanakkor a közmű és közlekedési építmények 
helyigénye miatt korlátozottan csökkenhet. A 
fasor a zöldfelületi rendszer lineáris elemeként 
jelenik meg, így a rendszer hálózatszerűségét 
erősíti. 

A meglévő felső rakparti fasorok kiegészítése a 
lehető legnagyobb – a fák kifejlett korára 
méretezett – közműmentes élettér biztosításával 
kell, hogy megtörténjen. Ahol lehetséges, ott a 
fák életkörülményei szempontjából kedvezőbb 
zöldsáv (min. 1,5 m széles hasznos szélesség) 
kialakítása javasolt a fák körül, egyéb esetben a 
faverem tud megoldást nyújtani. Ahol a fák 
talajszinten való telepítése nem lehetséges, ott 
javasolt a későbbi tervezés keretében 
megvizsgálni a növényzet telepítésének 
alternatíváit (pl. dézsás fák / cserjék), törekedve 
a zöldfelületi hiány mérséklésére. Fasorok 
létesítési lehetőségének vizsgálata egyes alsó 
rakparti szakaszokon is célszerű, figyelembe véve 
a fizikai lehetőséget (közművek, közlekedési 
űrszelvények), a terület ártéri jellegét és a 
világörökségi építészeti karaktert. 

Volt Óbudai Gázgyár 

A volt Óbudai Gázgyár területén jelentős 
zöldfelületi fejlesztés javasolt. Cél a Duna part 
fásított sétányként való működtetése, ahol a 

parti sáv fele zöldfelületként jelenik meg, melyen 
az értékes megtartandó platánsor fajazonos 
egyedekkel egészül ki a parti sáv teljes 
hosszában. A vízparti kapcsolatot a Duna partjáig 
húzódó fásított sétány termeti meg, mely 
markáns zöldfelületi elem, a műemléki 
épületegyüttest körülölelő parkhoz szervesen 
csatlakozva létesítendő. Vízarchitektúrája és a 
fatelepítés rendje történeti hangulatot idéz. A 
terület zöldfelületi intenzitásának növelése 
érdekében a szabályozási terv több út mellett is 
közterületi fásítást ír elő, a zöldhálózat lineáris 
jellegét erősítve. Kiemelendő a Gázgyár utcában 
található platánfasor, melynek megőrzése, 
megtartása fontos cél.  

A területen található régi, műemléki épületek 
környezetében a míves építészeti emlékek 
bemutatását szolgáló, elsősorban gyepes, a 
vizuális hatást érvényesítő közcélú parkterület 
kialakítása javasolt, mely a telek zöldfelületként 
fenntartandó részeként jelenik meg a gázgyári 
terület közepén a szabályozási tervben. 
Alapvetően az intézményi területek magas 
zöldfelületi aránnyal létesítendők. 

Az Óbudai-sziget 

A város egyelőre még nem használja ki az 
Óbudai-szigetben rejlő lehetőségeket, ezért 
olyan értékalapú fejlesztéseket kell 
megvalósítani a szigeten, amelyek a természeti 
értékek védelme mellett bővítik a rekreációs és 
kulturális funkciókat. A fejlesztéseknél 
figyelembe kell venni a többi városi park 
jelenlegi és tervezett funkciókínálatát. A sziget 
fejlesztésének egyik fontos célja, hogy a 
túlhasznált városi parkokat (különösen a 
Városligetet és a Margitszigetet) 
tehermentesítse. Városi nagyparkként, komplex, 
minden korosztály számára vonzó rekreációs 
kínálatot kell biztosítania, amely egyaránt helyet 
nyújt a kikapcsolódni, sportolni vagy szórakozni 
vágyó fiataloknak vagy éppen a szabadidős 
programokat kereső családoknak. 

A hasznosítási koncepció egyik legfontosabb 
alapelve az értékalapú fejlesztés. A sziget 
rekreációs, kulturális fejlesztése csak az itt 
található egyedülálló természeti és épített 
örökség védelmének biztosítása mellett javasolt. 

Cél a védelemre javasolt terület megőrzése, 
megvédése, az ártéri, puhafás terület 
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megtartása. Mind a növényvilág, és mind az 
állatvilág számára kiemelten értékes területet 
jelent. 

A sziget minőségi fejlesztése érdekében 
elengedhetetlen feladat a meglévő gyalogos utak 
racionalizálása a fel nem tárt szerkezeti 
kapcsolatok feltárásával.  

Óbudai-sziget déli területe 

A Forster Központ által készített Óbudai-sziget 
közösségi és kulturális fejlesztési koncepciója 
jelentős zöldfelületi fejlesztéseket javasol a 
sziget déli területén:  

• A déli területeken intenzív fenntartási 
igényű zöldfelületi elemek, fasorok, burkolt 
sétaterek alakulnak ki. Itt a használatnak 
megfelelően burkolt felületek jellemzők. 
Egységes arculattal rendelkező köztéri elemek, 
utcabútorok, térplasztikák jelennek meg. Az öböl 
felőli részen telepített fasorral szegélyezett 
magaspart és a Kis-Duna-ág felé az épített és 
rézsűs partszakaszok váltakoznak. A „H”-híd felől 
induló új központi elhelyezkedésű, a Hadrianus 
palota felé irányuló feltáró sétány jelenti a fő 
turisztikai útvonalat. 

• A sziget délnyugati nyúlványán kialakuló 
rendezvényterek az aktuális egyedi 
rendezvényekhez, szabadidős tevékenységekhez, 
illetve tárlatokhoz, illetve az épületekben 
esetenként szervezett kiállításokhoz 
kapcsolódnak. 

• A helytartói palota tágabb területén 
megidézett „római kert” intenzív kialakítású és 
fenntartású közkert, amely a régészeti értékek 
bemutatására szolgáló hajógyári csarnok és a 
palota körüli zöldfelületeket tartalmazza. Célja a 
„római” hangulat erősítése, feszes rendszerben 
szerkesztett park létesítésével, térplasztikákkal, 
fasorokkal, hosszanti vízmedencékkel, a központi 
promenádot kísérő vízjátékokkal.  

• A régészeti területektől északra egy vizes 
ökológiai játszótér kerül kialakításra. A tematikus 
játszótér több korosztály (akár iskolai csoportok) 
számára nyújthat kikapcsolódást, miközben a 
szakmai tematikus pedagógiai funkció is fontos, 
emellett ökológiailag felelős gondolkodásuk és 
környezettudatos szemléletük erősödhet. 

• Az öbölt és a kis Duna-ágat összekötő 
csatorna visszaállítása idézi a római kor északi 

szigetcsúcs topográfiát. A csatorna mesterséges 
vízpótlással rendelkezik, a kialakult 
szintviszonyok miatt a gravitációs vízbeeresztés 
az Óbudai-Duna-ág felől nem lehetséges. A 
csatorna méreteit, szélességét tekintve inkább 
természetszerű alakulat – mesterséges 
fenntartással, vízpótlással – partjai mentén 
természetszerű képet mutató 
növénytelepítéssel, sétányokkal és keresztező 
gyalogos hidakkal. 

• A parti sétány a hajóöböl vonalában fut 
végig és feltárja, összeköti a különböző 
funkciókat. A „római kert” mellett az öbölcsúcs 
és keleti öbölpart térségében részben 
visszabontott és természetszerűen alakított, 
rézsűs vízpart jön létre erdősávokkal, közvetlen 
vízkapcsolattal. Az öböl délkeleti részén az új 
beépítéshez kapcsolódóan túlnyomóan burkolt 
promenád jellegű partrész alakul ki (plázs), a déli 
csúcsán pedig rekonstrukció után megmard a 
hullámtéri puhafás ligetes erdő, mely vizes 
élőhely bemutatóként szolgál.  

• A délkeleti földnyelvre a sűrű növényzet 
közé, azt részben megtartva, lábakon álló vagy 
úszóműre épített, keskeny kb. másfél méter 
széles bejáró pallósor vezet a szigetcsúcsra, ahol 
egy kisebb terasz kap helyet. A pallósor egyfajta 
tanösvény szerepét is betölti, az út mellett a 
Duna-parti ártéri növény- és állatvilágról szóló 
információs táblák segítségével. A teraszon 
elhelyezett padok kiváló pihenő lehetőséget 
nyújtanak. 

• A plázs az öböl keleti partján, a közúti híd 
és a „Hadrianus” gyaloghíd között kerül 
kialakításra, hossza kb. 300 méter, szélessége 40 
m. Viszonylag magas burkolati arányú, pihenő, 
rekreációs terület alakul itt ki, mely a Duna 
változó vízszintje mellett is folyamatos 
kapcsolatot, közvetlen megközelítési lehetőséget 
biztosít az aktuális vízszint felé.  

• A sziget délkeleti részén jelenleg 
nagyobb területi kiterjedésű zöldfelületek 
vannak. Ezek megtartása indokolt és sport, 
kalandpark, élménypark funkcióknak 
megfelelően egészül ki a meglévő faállomány. A 
területen jellemzővé válnak a nagyobb 
összefüggő zöldfelületek, telepített fasorok és 
facsoportok, tematikus kertek, melyek egy része 
üzleti szempontból is figyelmet érdemel 
(„bérparkok”). A Duna-főági partok főleg rézsűs 
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kialakítású, a jelenlegi zöldfelületi állapotot 
hangulatában és képi értelemben megtartó 
hullámtéri növényállománnyá egészülnek ki. 

• A plázstól keletre bérparkok kerültek 
lehatárolásra. A parkok különböző méretűek, 
részben eltérő felszereltséggel rendelkeznek, így 
eltérő igényeket tudnak kielégíteni. Mindegyik 
bérparkhoz tartozik egy kisebb (36 m2-es) tároló 
– egészségügyi funkciókat ellátó épület. 

• Az északi élménypark hagyományos 
közpark funkciókat fog ellátni, rekreációs terület 
lesz, ahol lehetőség van szabadtéri sportra, 
játékra. A kalandparkban három pavilon is épül, 
ahol kisebb helyigényű funkciók (pl. öltöző, 
mosdó) és fedett tartózkodó helyek alakíthatók 
ki. A kalandpark mellett, a keleti gerincút és a 
plázs között lesznek a bérparkok, melyek kisebb 
épített pavilonjai stílusukban a kaputérség 
fogadóépületéhez illeszkednek. 

• A déli kalandparkban kapnak helyet az 
EMMI „Nemzeti Sportközpontok – Sportparkok” 
„A” típusú Családi szabadidős sportparkjának 
sportlétesítményei. A parkban labdarúgópálya, 
kosárlabdapálya, gördeszkapálya, kültéri fitness, 
trambulin, ping-pong asztalok, hinták, 
korosztályos játszóterek, valamint 400 méteres 
futópálya kör. 

• Az Óbudai-sziget északi, „K”-híd felőli 
részén, valamint az öbölcsúcs keleti oldalán 
személygépkocsi parkolók létesülnek. A „K”-híd 
felőli parkoló környezetét a meglévő Kis-Duna 
felőli ártéri erdősávval együtt kezelve kell 
fásítani a területi összefüggéseket és a fafaj 
meghatározást is figyelembe véve. A kiszolgáló 
utak térségét telepített fasorokkal kell ellátni, 
hogy a tervezési terület zöldfelületi aránya ne 
csökkenjen és a kívánt helyeken a parkolók, utak 
látvány takarása a palota felől létrejöjjön. 

• Az öböl kiválóan alkalmas különböző 
vizes sportok gyakorlására. Így kenu, kajak és 
sárkányhajó versenypályaként is funkcionál.   

Óbudai-sziget északi területe 

Az Óbudai-sziget közösségi és kulturális 
fejlesztési koncepciójával összhangban a sziget 
délkeleti oldalán, jelenleg elzárt területen, 
közpark kerül kialakításra, mely szervesen 
kapcsolódik az északi zöldfelületi részekhez. Az 
északi részeket a szabályozási terv városi 

parkként határozza meg, de új elemként 
feltűnnek a jelenlegi keleti part melletti 
magántulajdonban lévő rekreációs területből 
kiváló közkertek is. A park legnagyobb, középső 
részén a természet dominál, így karakterében 
megőrzendő parkterület, rekreációs funkciókhoz 
kapcsolódó építmények elhelyezése nem 
javasolt.  

A játszóterek funkcióbővítése, a sportolási 
lehetőségek fejlesztése, a napozó stégek 
létrehozása, a szabadtéri színpad, a plázs, a 
grillpark, valamint a kutyabarát park kialakítása 
mind-mind az Óbudai-sziget rekreációs értékét 
emelik. A közpark elégtelen felszereltsége miatt 
– felkészítve a parkot a megnövekedő látogatói 
forgalomra – bővíteni kell az alapinfrastruktúrát. 
A szabályozási terv a városi park déli, illetve az 
északi területein is jelöl sportterület- illetve 
játszóterület rendeltetésű parkterületeket. 
Rongálásbiztos, ugyanakkor esztétikus és 
egységes megjelenésű köztéri bútorokat (pad, 
hulladékgyűjtő, ivókút stb.) kell kihelyezni. 

A terület kiemelkedő ökológiai értékekkel 
rendelkezik, legfőképpen a sziget külső szélén 
húzódó ártéri erdőnek köszönhetően. Ezen felül 
értékes növényegyedek tarkítják a sziget belső 
területeit is, amelyeknek a folyamatos 
fenntartása biztosítandó. A társadalom ökológiai 
tudatosságának növeléséhez a már meglévő 
biodiverz tanösvény bővítése járul hozzá. 

Az alábbi táblázat tartalmazza az Óbudai-sziget 
északi területi funkcióinak részletes leírását. 
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A parkterületet extenzív fenntartású pihenőparkként kell 
megtartani, illetve kialakítani. Nagy, letisztult, nyitott terű 
gyepfelületeivel és árnyékot adó lombos fáival kiváló lehetőséget 
biztosít a csendesebb pihenésre, napozásra, labdázásra stb. Fontos, 
a meglévő értékes növény- és állatállomány védelme. A 
szabályozási terv a területet megőrzendő karakterű parkterületként 
jelöli.  

 

A díszkertet célszerű a legfőbb megérkezési pont közvetlen 
környezetében kialakítani, amely magas díszítő értékével a park 
egyik fő attrakciója tud lenni. Célszerű olyan növénykiültetéseket 
elhelyezni, melyek a tavaszi és őszi időszakban is díszítenek (pl. 
hagymás növények – tulipán). 

 

Kiemelten fontos, a sziget külső peremén végig húzódó galériaerdő 
élővilágának a védelme. Elengedhetetlen a meglévő állományok 
felmérése, egészségügyi állapotuk vizsgálata és megfelelő kezelése. 
A területet érintően az emberi beavatkozásokat 
legszükségesebbekre kell korlátozni. Így például a sziget északi 
csúcsára tervezett gyalogos-kerékpáros hidat úgy kell kialakítani, 
hogy a lehető legkisebb mértékben érintse az értékes élőhelyeket. 

 

A társadalom ökológiai tudatosságának fejlesztése érdekében 
érdemes a már meglévő biodiverz tanösvényt bővíteni, új interaktív 
elemeket kihelyezni. Fontos bevonni mindegyik korosztályt, hogy a 
fiataloktól kezdve az idősekig mindenkinek az érdeklődését 
felkeltse. 

 

Komoly rekreációs lehetőséget nyújthat egy grillpark, amelyet a 
sziget délkeleti részén érdemes kialakítani. Megtalálhatóak 
lennének ott fixen telepített grillező helyek, ahol az oda látogatók 
könnyen és egyszerűen tudnának a szabadtéren, zöld környezetben 
grillezni. Fontos elemek lennének az esőbeállók, az asztalok és a 
padok. Itt lehetőség nyílhat grill eszközök bérlésére, illetve 
vásárlására is, amelyet a sziget menedzsment irodája biztosít a 
látogatók számára. 

 

Elengedhetetlen a sportolási lehetőség bővítése. Célszerű a már 
meglévő kajak kenu központot fejleszteni, valamint újfajta sportok 
lehetőségét megteremteni.  

 

A szigeten lehetőség nyílik egy 4,5 km hosszú futókör kialakítására. 
Fontos a futók biztonságának megteremtése, emiatt ajánlott 
vészhívó oszlopokat, térfigyelő kamerákat kihelyezni a pálya teljes 
hosszában. A sziget adottságainak megfelelően a műszaki kivitelezés 
a lehető legtermészetesebb módon szükséges, különös figyelemmel 
az árvízjárta szakaszok kialakításánál.  

 

Javasolt a meglévő játszóterek felújítása, hiszen az intenzív 
használatnak köszönhetően könnyen rongálódnak az egyes 
játszóeszközök. Emellett érdemes bővíteni is a játszótereket, hiszen 
megnövekedett látogatóforgalommal lehet számolni a fejlesztések 
nyomán, ami több játszóeszközt is igényel. Az egyes játszótereket 
javasolt specializálni tematikák és korosztályok szerint. A központi, 
„nagy” játszótéren és a déli területre tervezett vizes játszótéren 
kívül javasolt az északi szigetcsúcs közelében egy erdei 
pihenőparkot, játszókertet is kialakítani.  

 

A közvetlen vízkapcsolat biztosítása és a sziget élővilágának 
védelme érdekében javasolt a sziget Nagy-Duna felőli parti sávja 
mentén stégeket, úszóműveket elhelyezni. Ezeken a 
létesítményeken lehetőség nyílik a közvetlen vízkapcsolat átélésére, 
pihenésre, napozásra. 

 

A természeti adottságoknak megfelelően, a vízkapcsolat biztosítása érdekében javasolt az északi szigetcsúcson ideiglenes infrastruktúra 
biztosításával egy extenzív kialakítású part, plázs létrehozása. A sziget morfológiájának köszönhetően az északi szigetcsúcson létrejövő homokpad 
ma is jelentősen emeli a sziget rekreációs értékét, az innen táruló Duna panoráma, a gázgyári tornyokkal való látványkapcsolat egyedülálló érték. A 
vízszint erőteljes ingadozása és parti fészkelő madarak élőhelyének biztosítása érdekében a plázs infrastruktúrája ideiglenesre javasolt. 

 

Jelenleg a park mindennapi használatát meghatározza a kutya sétáltatás, a kutya tulajdonos lakosság szívesen használja a teljes sziget területét 
kutya futtatóként, annak ellenére, hogy a sziget semmilyen kutyabarát infrastruktúrával nem rendelkezik. Javasolt a sziget északi csúcsán egy 
kifejezetten kutyáknak szánt, kutyabarát park kialakítása, mely biztosítja a kutyák és gazdáik számára szükséges létesítményeket (agility eszközök, 
komfort-pont). A kijelölt területen a vízkapcsolat is biztosított, egy kifejezetten a kutyák úsztatását szolgáló strand kialakításával. 

 

Új elemként javasolt a szabadtéri színpad és egyben kertmozi létesítmény elhelyezése a ródlidombon. A természetes terepadottságokat kihasználva 
kialakítható a körülbelül 400 fős nézőtér. A színpad a nagyrendezvények idején is szerves elemként üzemeltethető, ezzel kevesebb ideiglenes 
színpad létesítmény szükséges, mely által csökken a környezeti terhelés. A kulturális programok, előadások és filmvetítések szezonálisan, tavasztól 
ősz végéig megrendezhetők. 

Óbudai-sziget északi területének fejlesztése 
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3.4. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 

3.4.1.  HÁLÓZATI KAPCSOLATOK JAVASLATA 
(KÖZÚTI, VASÚTI, KERÉKPÁROS, HAJÓZÁS)  

A tervezési területet több, térségi jelentőségű 
hálózati kapcsolatot biztosító közlekedési elem is 
érinti, ezek módosítását továbbá új 
infrastruktúra elem kialakítását is tartalmazza a 
hatályos településszerkezeti terv.  

A tervezett közlekedési infrastruktúra elemek 
közül távlatban a Körvasút menti körút, és az 
annak részeként megépülő Újpest-Aquincum 
Duna-híd Észak-Pest és Észak-Buda között 
teremt majd új, kelet-nyugati irányú hálózati 
jelentőségű közúti kapcsolatot. 

Az Árpád híd a Hungária gyűrű részeként 
Budapest egyik meghatározó, városi körirányú 
közlekedési eleme marad. 

A Duna-parton lévő Slachta Margit – gróf 
Eszterházy János rakpartok és a 
meghosszabbításukat jelentő Ángel Sanz Briz út 
távlatban is az Észak-Buda és Dél-Buda közötti 
egyik meghatározó közúti kapcsolat.  

A III. kerületi Duna-part felszínen vezetett HÉV 
vonalát váltja majd ki a lényegesen nagyobb 
hálózati kapcsolatrendszert eredményező 
Szentendrei – Csepeli – Ráckevei HÉV vonalak 
összekötésével és a pesti belváros alatt metró 
jellegű átvezetéssel tervezett Észak-déli 
regionális gyorsvasút. A fejlesztéssel egy időben 
a jelenlegi HÉV pálya a villamos hálózat részévé 
válhat. 

A 2-es számú Budapest-Esztergom vasútvonal 
fővárosi vonatközlekedésben betöltött szerepe 
továbbra is csak kisebb jelentőségű marad. A 
városi-elővárosi vasúti közlekedési rendszer (S-
bahn rendszer), vagyis a fővárosi vasútvonalak 
egységes hálózatba szervezésének jövőben 
tervezett bevezetésével a szerepe azonban 
erősödik majd. 

A Duna menti EuroVelo kerékpárút hálózati 
jelentősége a főváros területén történő teljes 
átvezetés következetes végrehajtásával a 
jövőben növekedni fog.  

A hajózás fejlesztésére vonatkozó elképzelések 
szerint a Margitszigettől nyugatra lévő folyóágon 
is megindításra kerül a személyközlekedés, 

továbbá a hajózás elérheti az agglomerációs 
településeket északon és délen egyaránt. A 
hajózás kiterjesztésével a Duna hálózati szintű 
kapcsolatot jelentő – de kis forgalmú – 
közlekedési elemmé válik.  

3.4.2.  KÖZÚTI JAVASLAT 

A tervezési terület magába foglalja az alsó 
rakpart teljes III. kerületi szakaszát, a Slachta 
Margit rakpart – gróf Eszterházy János rakpartot, 
valamint annak meghosszabbításaként az Ángel 
Sanz Bríz utat (korábban Jégtörő utca).  
Az egykori Gázgyár területének fejlesztése révén 
keletkező forgalmi igények lebonyolítására az 
Ángel Sanz Bríz utat a Mozaik utcától a távlati 
Körvasút menti körútig fejleszteni szükséges. A 
meglévő szakasz 2x2 sávos keresztmetszetre 
tervezett bővítése mellett a Záhony utcától a 
Körvasútig a hiányzó nyomvonalat is meg kell 
valósítani.  
Az alsó rakpart – Ángel Sanz Briz út 
nyomvonalának teljes területét javasolt 
közlekedési célú közterületté alakítani, mivel az 
több szakaszán nem biztosított. 
Az útvonal feladata nem változik a jövőben, de 
hálózati szerepe a Mozaik utcától délre a 
jelenlegi I. rendű főútról távlatban II. rendűre 
módosul, rugalmasabb lehetőségeket biztosítva 
a vízparti területekkel kapcsolatos 
városfejlesztési elképzelések megvalósításának.  
A II.-III. kerületek közigazgatási határánál, a 
Szépvölgyi út és az alsó rakpart (Árpád fejedelem 
útja) összeköthető egy új csomópont 
kialakításával. A kapcsolat kialakítását jelentős 
mértékben nehezíti a Budapest-Szentendre HÉV 
vonal szintbeni keresztezése, ezért – a kerületi 
érdekek figyelembe vételével – kialakítása csak a 
felszíni HÉV keresztezés kényszerének 
megszüntetése után javasolt (várhatóan az 
Észak-déli regionális gyorsvasút megvalósítása 
utáni időszakban, amikor a jelenlegi HÉV pályán 
már csak villamos közlekedés bonyolódik. 

A Körvasút menti körút és annak részeként az 
Újpest-Aqunincum Duna híd területigényét egy 
korábbi településrendezési terv meghatározta, 
ennek figyelembe vételével került sor a 
Budapest-Esztergom vasútvonal pályájának 
felújítására és műtárgyainak megépítésére. 
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Az egykori Gázgyár területe három markánsan 
elkülönülő területre bomlik. A Reichl Kálmán 
utcától délre elhelyezkedő terület számára az 
Ángel Sanz Briz út meglévő Auchan 
csomópontját kell bővíteni, megépítve a 
negyedik ágat és bevezetve a jelzőlámpás 
forgalomirányítást. 
A Záhony utcához kapcsolódó középső terület – 
Graphisoft Park és az IBS Budapesti Campusának 
telkei – fejlesztése lényegében befejeződött. 
Azonban a korábbi településrendezési terv által 
meghatározott infrastruktúra máig nem valósult 
meg maradéktalanul. Az Ángel Sanz Briz út 
Záhony utcai csomópontjának fejlesztése várat 
magára, hiányzik a jelzőlámpás forgalomirányítás 
bevezetése is. 
A vasútvonal mentén elhelyezkedő északi terület 
számára egy új, a Gázgyár utcához kapcsolódó, 
18 m szabályozási szélességű gyűjtő úttal lehet a 
szükséges kapcsolatrendszert biztosítani. A 
területen jelentősebb sport és iroda-vendéglátás 
jellegű beruházás valósulhat meg, továbbá a 
műemlék tornyokhoz kapcsolódóan kulturális-
sport fejlesztés jöhet létre. Folyamatban van a 
Velodrom tervezése a Duna menti részén. 

Az egykori Gázgyár fejlesztési területein a 
hatályos tervvel azonosan, mintegy 410.000 m2 
bruttó szintterületű beépítés jöhet létre teljes 
beépítése esetén, amelynek jelentős része már 
megvalósult vagy jogerős építési engedéllyel 
rendelkezik. A tényleges fejlesztési lehetőségek 
közlekedési hatását a korábbiakhoz képest 
jelentős mértékben csökkenti a tervezett 
Velodrom fejlesztés. 

Az Óbudai-szigetet a természeti és kulturális 
jelentősége folytán sem a városi, sem a kerületi 
szintű, jelentős forgalmat bonyolító közlekedési 
elemek nem fogják érinteni. 
A terület közúti megközelítését továbbra is a 
sziget súlyvonalában lévő K-híd determinálja. A 
jelenleg csupán váltakozó irányú gépjármű 
forgalom lebonyolítására alkalmas, elöregedett 
K-híd 2x1 sávos keresztmetszetre történő 
átépítése szükséges a szigeten tervezett 
fejlesztések biztonságos működtetéséhez. A 
fejlesztési elképzelések szerint a sziget északi 
része továbbra is turisztikai-rekreációs-sport 
funkciójú marad, a déli részén azonban jelentős 
kulturális fejlesztések várhatóak. A sziget déli 

részén található H-híd szerepe jelenleg is 
másodlagos, a tervezett múzeumi fejlesztések 
üzemi funkcióit szolgálhatja a jövőben.  
A sziget területén a látogatók gépjármű 
forgalmát – a közösségi közlekedés kivételével – 
kívánatos minimalizálni, a K-hídnál és annak 
vonalában kialakuló parkolókra javasolt 
korlátozni. 
Az Óbudai-sziget fejlesztési területein a korábbi 
„kaszinó város koncepció” 220.000 m2 bruttó 
szintterülete helyett a „kulturális-sport-
szabadidő koncepciónak” megfelelőenmintegy 
120.000 m2 bruttó szintterületű beépítés 
lehetséges. 

A Fő tér környezete kialakult, ezen a területen 
érdemi változás nem várható a beépítésben és a 
gépjármű közlekedésben. 

Az Árpád hídtól délre elterülő Duna parti 
területen érdemi fejlesztés nem várható, a 
változtatások a kialakult területhasználatot csak 
kismértékben alakítják át. A part mentén 
továbbra is egy közpark kialakítása javasolt, 
sport-szabadidő funkciót tölt be a Görzenál és az 
UTE kajak-kenu sporttelepe is. 

A tervezési terület közutjainak építésjogi 
helyzete több helyen is rendezetlen: 
 A főútvonali szerepkört betöltő Ángel Sanz 

Briz út telke máig nem közterület. 
 Az Eszterházy János rakpart egy szakaszon 

a Duna medrét is igénybe veszi. 
 A Slachta Margit rakpart Tímár utca 

vonalától északra eső szakasza egy telken 
helyezkedik el a HÉV vonallal, a park 
területtel, egy kajak-kenu sportteleppel és 
egy étteremmel. 

 Az Árpád fejedelem útjának egy része –  
mintegy 200 m hosszban – az Aquincum 
hotel telkére esik. 

 A Goldberger Leo utca a számára 
kialakított közterület mellett, az egykori 
zsinagóga telkén helyezkedik el. 

A közterületek helyzetének javasolt 
rendezését a Mintakeresztszelvények, a térség 
hálózati kapcsolatrendszerét a Javasolt 
közúthálózat ábra szemlélteti. A tervezési 
terület forgalmi rendjét a Környezeti javaslat 
című helyszínrajz mutatja be. 
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3.4.3. PARTOLDALI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 
JAVASLATA 

A Budapest-Esztergom vasútvonal felújítása a 
végéhez közeledik. Ennek részeként a pálya 
teljes átépítése és második vágány építése 
megtörtént a közelmúltban. A felújítás 
keretében a tervezett Kőrvasút menti körúthoz 
szükséges műtárgyak is elkészültek (Ángel Sanz 
Briz út és Nánási út forgalmának külön szintű 
átvezetéséhez). Jelenleg a vasúti fejlesztés 
befejezését jelentő villamosítás zajlik.  
Az egykori Gázgyár területén létrejövő további 
beépítésekből keletkező jelentős forgalmi igény  
esetén a hídfő környezetében javasolt egy új 
vasúti megállóhely kialakítása. Az új megállóhely 
a Szentendrei útitól 1000 m-re, az Újpest-
városkaputól 1400 m-re helyezkedne el. 

A Körvasút menti körút kialakításának részeként 
megépülő Újpest-Aquincum Duna-híd indokolttá 
tesz majd távlatban Óbuda teljes autóbusz 
hálózatának átalakítását. Az új híd biztosítani 
tudja a kerület északi városrészei számára a 
rövid, közvetlen metró kapcsolat elérését az M3 
metró vonal Újpest-Városkapu megállójánál. 

Távlatban, a településszerkezeti terv szerinti 
Észak-déli regionális gyorsvasút (ÉDR) 
megvalósulása után – közvetlenül csak a 
tervezési terület déli és középső részét érinti – a 
Budapest-Szentendre HÉV vonal jelenlegi helyén 
villamos közlekedés jelenik meg. A HÉV 
üzemmód megszűnése következtében a 
kötöttpályás vonal átjárhatósága lényegesen 
megnő, ezáltal a Duna part elzártsága csökken. 
Villamos közlekedés estén – a jelenlegi HÉV 
megállókhoz képest – sűrűbb megálló kiosztás 
valósulhat meg. 
A költségigénye miatt csak távlatban reális a 
gyorsvasúti fejlesztés, ezért a tárgyi tervben 
továbbra is a mai HÉV üzemmód (és 
védőtávolság) került figyelembe vételre.  

Amennyiben az ÉDR olyan nagy távlatban valósul 
meg, hogy a HÉV üzemmód szintbeni átjáróinak 
a közlekedési hálózatra gyakorolt hatása már 
korlátozza Óbuda egészének fejlődését, lokális 
fejlesztés válik szükségessé. Ez az újonnan 
létesítendő közúti-gyalogos kapcsolatoknál és a 
meglévő szintbeni közúti-vasúti átjáróknál a 
HÉV- vonal szakaszos süllyesztését jelenti.  

A tervezési terület vonatkozásában vizsgálandó 
helyszín a Fő tér – Óbudai-sziget közötti 
gyalogos-kerékpáros kapcsolat létrehozása, 
valamint Szépvölgyi úti közúti kapcsolat 
megteremtése.  

A tervezési terület Újpesti vasúti hídtól északra 
eső részének közösségi közlekedését – 
figyelembe véve az ott várható fejlesztéseket – a 
jelenlegi autóbusz hálózat a jövőben is 
biztosítani tudja.  

Az egykori Gázgyár területe közösségi 
közlekedési ellátottság szempontjából 
kedvezőtlen adottságú, mivel a Budapest-
Szentendre HÉV vonal és a Budapest-Esztergom 
vasútvonal meglévő megállói messze 
helyezkednek el (lásd vizsgálat munkarészt).  
A terület tömegközlekedési ellátásának 
biztosítására javasolt a Szentendrei út autóbusz 
közlekedésének egy vagy két viszonylatát az 
egykori Gázgyár területét határoló útvonalakra 
áthelyezni, vagy a Bogdáni úti autóbusz 
pályaudvar legalább egy vonalának végállomását 
a terület északi határára telepíteni. Az 
autóbuszok a Záhony utca – Gázgyár utca 
vonalán közlekedve érhetik el a Pók utcát, vagy a 
vasútvonal mentén fenntartott autóbusz forduló 
helyét. Természetesen a terület ellátásban a 
Graphisoft Park és az IBS Budapesti Campusának 
magánbusz közlekedése továbbra is megtartható 
vagy akár ki is terjeszthető. 

Az Óbudai-sziget közösségi közlekedésében 
továbbra is jelentős szerepet fog játszani a budai 
parton közlekedő HÉV-vonal (távlatban villamos) 
és annak Szentlélek tér, valamint Filatori gát 
megállóhelye. 
A szigetet közvetlen elérését autóbusz 
közlekedés biztosítja jelenleg is, amely csak a 
nyári időszakban és hétvégenként közlekedik. A 
tervezett kulturális és rekreációs fejlesztésekkel 
összhangban ezt egész évben javasolt majd 
üzemeltetni, és a vonal meghosszabbítása is 
célszerű a sziget északi és déli részei felé. A 
vonalon környezetbarát – akár elektromos 
hajtású – járművek közlekedtetése javasolt.  
A sziget déli részének Nagy-Duna-ág felöli 
oldalán új menetrendszerinti hajókikötő is 
javasolt. 

A tervezési terület Árpád hídtól délre 
elhelyezkedő részének fejlesztési elképzelései 
nem generálnak hálózatfejlesztési igényt a 
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közösségi közlekedés terén, mivel érdemi 
beépítés megjelenése már nem várható.  

A Kolosy téren lévő kisméretű autóbusz 
végállomás – 65, (65A), 165 – a Szépvölgyi út 
alsó szakaszának 45 m-es szélessége folytán akár 
áthelyezhető a Szépvölgyi út – Árpád fejedelem 

útja csomópontjához, ezáltal jobb kapcsolatot 
adva a meglévő HÉV megállóhoz és az ott 
tervezett menetrendszerinti hajókikötőhöz is.  

A térség hálózati kapcsolatrendszerét a Javasolt 
közösségi közlekedési hálózat ábra szemlélteti. 

3.4.4. VÍZ OLDALI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 
JAVASLATA, HAJÓZÁS 

A kikötő létesítés partoldali feltételrendszerére 
egyrészt a településszerkezeti terv 6. Védelmi és 
korlátozási tervlapja, másrészt a 3/2013 (III. 8.) a 
Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló 
közterületek használatáról szóló Főv. Kgy. 
rendelet vonatkozik.  

A TSZT-ben tájékoztató jelleggel lehatárolt – 
hidak, öböl bejáratok, vízfolyás torkolatok, és 
egyéb feltételek szerinti szakaszok – ún. 
hajóbiztonsági szempontból tiltott területek 
elhelyezkedésének figyelembe vételével: 

 az Aranyhegyi patak torkolatában, 

 a tervezett Újpest - Aquincum Duna-híd,  

 a meglévő Újpesti vasúti híd és Árpád 
híd, 

 az Óbudai-sziget K-hídja és H-hídja, 

 az Óbudai-szigetre tervezet gyalogos-
kerékpáros híd  

alatt javasolt a kikötők számára a parthasználati 
kapcsolatot nem megengedni.  

Az Óbudai-sziget északi csúcsán 
természetvédelmi okokból – téli madárpihenő 
hely – a kikötői parthasználat tiltása javasolt.  
A III/10 – III/1 raszterekkel határos 
partszakaszon csak a rakparti út közpark terület 
rovására történő áthelyezésével – amely nem 
javasolt – lehetne biztosítani a partvonal 
végigjárhatóságát, ezért ezen a szakaszon is 
javasolt a kikötői parthasználat tiltása. 

A parthasználat tekintetében a 3/2013 (III.8.) 
Főv. Kgy. rendelet által meghatározott kikötői 
osztályok szűkítése javasolt – csónak és 
rekreációs úszóművekre korlátozva a 
lehetőségeket –az Óbudai-sziget és a part közötti 
folyóágban. A Kossuth Lajos üdülőparton a 
parthasználat bővítése javasolt a rekreációs 
úszóművekkel. 

A főváros közszolgáltatási személyhajó 
közlekedése jelenleg az Óbudai sziget III/58 
raszterénél érinti a tervezési területet. A városi 
és elővárosi személyszállító hajók és kiszolgáló 
létesítmények fejlesztése megvalósíthatósági 
tanulmány a partszakaszon új kikötő 
létesítésével nem számol. 
Az Óbudai-sziget déli részén tervezett jelentős 
kulturális fejlesztések miatt a partvonal III/38 
raszterét közszolgáltatási személyhajók 
parthasználata számára javasolt fenntartani.  

3.4.5. KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS  

Az EuroVelo 6 kerékpáros útvonal Fővárosi 
átvezetésének tanulmányterve és 
megvalósíthatósági tanulmánya (KÖZÖP 5.5.0-
09-112012-0004) szerint a kerékpáros 
infrastruktúrát lehetőség szerint a Duna 
közelében, 3,5 m pálya szélességgel kívánatos 
kialakítani.  

Az észak-déli irányú kerékpáros útvonal számára 
jelenleg az Újpesti vasúti híd közvetlen pesti 
kapcsolatot biztosít, amelyet az északi oldalán 
tervezett Újpest-Aquincum közúti híd vehet 
majd át a megépítésekor. 

Az egykori Gázgyár területe mentén, az 
Aranyhegyi patak – K-híd (Mozaik utca) közötti 
szakaszon a Hamvas Béla sétány kerül 
meghosszabbításra és kiépítésre, kizárólag a 
kerékpáros és gyalogos forgalmat szolgálva. A 
Schőn Győző utca – Ripka Ferenc utca közötti 
szakaszán a néhány meglévő garázs forgalma 
hosszú távon várhatóan megszűnik.  

A kerékpáros útvonal a K-híd (Mozaik utca) és a 
H-híd (Hajógyár utca vonala) között az Óbudai-
sziget nyugati oldalán, a part közvetlen 
közelében kerül megépítésre tervi előzmény 
figyelembe vételével.  

A H-híd és a Tímár utca vonala között 
közvetlenül a budai Duna-parton, hosszabb 
szakaszon a rézsű terhére épül meg a kerékpáros 
nyomvonal. Ezen belül a Tél utcáig közvetlenül 
határos lesz a nagy forgalmú alsó rakparttal.  
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Az észak-déli irányú kerékpáros útvonal számára 
jelenleg közvetlen pesti kapcsolatot biztosít az 
Árpád híd, amely azonban északról csak a 
Főtéren keresztül, délről az Árpád fejedelem 
útjáról érhető el. 

A Tímár utca és a Szépvölgyi út között a jelenlegi 
kerékpáros infrastruktúra felhasználása jelenti 
majd a nyomvonal alapját.  

Az Óbudai-sziget Hajógyári-öblének Nagy-Duna-
ág felöli részén javasolt az Árpád híd északi 
oldalán lévő kerékpárúttal a közvetlen kapcsolat 
biztosítása, a 10-12 m-es magasság különbség 
spirál rámpával győzhető le helytakarékosan.  
A sziget északi térségében önálló kerékpáros-
gyalogoshíd építése javasolt, a téli madárpihenő 
terület zavarását lehetőleg a minimálisra 
csökkentve. 

Az Óbudai-szigeten tervezett sport-rekreációs 
fejlesztések elsősorban a kerületi igényeket 
szolgálják, ezért a célforgalom biztosításában a 
kerékpáros közlekedés is jelentős szerepet 
kaphat. A kerékpár tárolók telepítésére kiemelt 
figyelmet javasolt fordítani. 

3.4.6. GYALOGOS KÖZLEKEDÉS 

A tervezési területet legértékesebb gyalogos 
közlekedési elemét a Duna-parti sétány-rendszer 
jelenti majd. Ennek északi részét képező Hamvas 
Béla sétány estében a gyalogos közlekedés 
sétánya és a kerékpáros közlekedés EuroVelo 
nyomvonala közvetlenül a Duna parton, 
ugyanazon közterület felhasználásával kerül 
kialakításra a jelenlegi elemeik részleges 
felhasználásával.  

Az Óbudai-sziget északi része és a Záhony utca 
vonala között önálló gyalogos-kerékpáros híd 
építése javasolt (a sziget csúcsa a téli 
madárpihenő terület védelme miatt nem 
alkalmas helyszín).  

Az Óbudai-sziget déli részén tervezett múzeumi 
fejlesztések gyalogos megközelítésének javítását 
szolgálhatja a Fő térrel megteremtendő 
közvetlen gyalogos kapcsolat a H-híd vonalában 
(amely a HÉV vonal szintbeni vagy különszintű 
keresztezését is jelenti a Hajógyár utca 
tengelyében)  

Az Óbudai-sziget gyalogos megközelítési 
lehetőségeit bővítené az Árpád híddal 

létesítendő – kerékpáros kapcsolattal közös –
gyalogos kapcsolat. 

Az Óbudai-szigeten belül, az öblözetet határoló 
két félsziget közötti közvetlen gyalogos 
összekötés a kulturális fejlesztések részeként a 
továbbiakban vizsgálandó. 

A tervezési területtel határos gazdasági terület – 
Budapesti Szeszipari Vállalat egykori telephelye – 
funkcióváltása felveti az újonnan kialakuló 
lakóterület és az Óbudai-sziget közötti közvetlen 
kapcsolat megteremtésének igényét, amely a 
továbbiakban vizsgálandó.  

A kerület déli határán – a Szépvölgyi út 
tengelyében – lehetne ésszerűen megvalósítani 
egy Buda és Margitsziget közötti kerékpáros-
gyalogos hídkapcsolatot (kialakítását városképi 
szempontok miatt a II. kerület ellenzi), ennek 
további vizsgálata indokolt. A híd kapcsolat 
területigénye befolyásolná a Szépvölgyi út - alsó 
rakpart csomópont kialakítását is 

3.4.7. GÉPJÁRMŰ ELHELYEZÉS, PARKOLÁS 

A tervezési terület északi és középső részén – 
azok városszerkezeten belüli elhelyezkedését 
figyelembe véve – várhatóan 50-50%-os modal-
split arányt lehet csak feltételezni, ami jelentős 
személygépkocsi forgalmat eredményez és 
nagyszámú parkoló létesítését teszi szükségessé. 

Óbuda közigazgatási területén a 
rendeltetésszerű használathoz szükséges 
parkolók számát a 33/2001. (XI. 26.) Önk. 
rendelet korábban három zónában, és azokon 
belül további három-négy eltérő beépítési 
karakterrel rendelkező területre vonatkozóan 
határozta meg funkciónkénti differenciálással.  
A tervezési terület nagyobbrészt a rendelet 
szerinti Átmeneti zónákba tartozott. A rendelet 
jellemzője, hogy az OTÉK alapján országosan 
javasolt normarendszerhez képest az Átmeneti 
zónában a funkciók nagyobb részénél 25-50%-al 
alacsonyabb értékeket határozott meg. Az Árpád 
híd vonalán belül, a Belső zóna területén a 
csökkentés értéke – a korábban érvényes 
fővárosi szintű, keret jellegű előírásrendszernek 
megfelelően – a lakó funkció kivételével 
egységesen 50%.  
A területileg differenciált parkolóhely biztosítási 
kötelezettséget a jogbiztonságra törekedve 
javasolt továbbra is változatlanul megtartani. 
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Mivel a tervezési területen a jelentős volumenű 
fejlesztések zöldmezős beruházásként valósulnak 
meg (egykori Gázgyár területe), valamint a 
közterületek fontos árvízvédelmi és gyalogos-
kerékpáros közlekedési funkciókat látnak el, 
indokolt a telken belüli parkolás megkövetelése 
az Óbudai-sziget speciális helyzetű területének 
kivételével. Intenzívebb beépítés esetén a telken 
belüli parkolóknak legalább egy részét épületben 
(parkolóház, mélygarázs) kívánatos elhelyezni. 

Az Óbudai-szigeten megvalósuló országos 
jelentőségű kulturális, valamint kerületi 
(fővárosi) jelentőségű rekreációs-sport 
fejlesztések használatának működtetésére 
elsősorban felszíni parkolók kialakítása célszerű, 
azonban a sziget természeti értékeinek védelme 
érdekében az ott elhelyezendő parkolók számát 
javasolt 1.000 férőhelyben maximalizálni, és 
azokat a meghatározó közlekedési kapcsolatot 
jelentő K-híd környezetében közcélú 
használattal, koncentráltan elhelyezni. Távlatban 
a Margitszigethez hasonló – belső gépjármű 
forgalomtól részben védett, a parkolási 
lehetőségeket a védett terület szélein 
koncentráló – rendszer elérése a cél. 
A sziget északi részén lévő kisebb volumenű 
szállás-sport funkciók parkolási igényét részben 

telken belül, részben a K-híd környezetében 
közcélú használattal koncentráltan javasolt 
elhelyezni. 

A Szentendrei út és a Duna közötti területen 
belül, a sziget közvetlen elérését biztosító hidak 
HÉV megállók közelében lévő hídfő térségében 
további parkolási létesítmény(ek) kialakítása is 
szükségessé válhat a sziget déli részén tervezett 
kulturális és rekreációs-sport fejlesztések 
mértékének függvényében, amelyekhez 
kapcsolódóan közlekedési hatásvizsgálat 
készítése szükséges. Ezek, a tervezési területen 
kívül elhelyzendő parkolási létesítmények 
hétvégén a sziget parkolási igényeit, hétköznap 
akár a város közlekedési igényeit (P+R feladatok 
ellátása) is szolgálhatják.  

A TSZT-ben meghatározott P+R parkoló rendszer 
elemei nem érintik a tervezési területet. 

A tervezési terület terep adottságai kedveznek a 
kerékpáros közlekedésnek, ezért minden 
fejlesztés estén indokolt kerékpár tárolókat is 
létesíteni. 
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3.5. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK  

3.5.1. VÍZELLÁTÁS 

3.5.1.1. IVÓVÍZELLÁTÁS 

A terület vízellátása kiépített. A vezetékek 
épülettől való legkisebb védőtávolságát, amit az 
MSZ 7487/2-80 szabvány tartalmaz, az 
építkezések során be kell tartani. A távolságok a 
vezeték átmérőjének függvényében változnak: 

Vezeték belső 
átmérője (mm) 

Távolság védőszerkezet, illetve 
fokozott védelem 

nélkül alkalmazásával 
< 300 3,00 

nincs megkötés 301-700 5,00 
701-1200 7,00 

1201 - 8,00 
 

A tervezési területen találhatóak a budaújlaki 
vízbázis víztermelő kútjai. A tervezett 
fejlesztések során a víztermelési és vízellátási 
létesítmények zavartalan üzemelését biztosítani 
kell, valamint a kutak elszennyezésének 
védelmében figyelembe kell venni a „vízbázisok, 
a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást 
szolgáló vízilétesítmények védelméről” szóló 
123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletet. 

A tervezési területen egy, a főváros ivóvíz 
ellátásában jelentős szerepet betöltő terület is 
található, amelyet indokolt önálló övezetbe 
sorolni: 

• Budaújlaki vízmű és gépház az Árpád 
fejedelem utcában. Az ingatlan, amin a 
gépház található a Fővárosi Vízművek 
tulajdonában van, míg a víztermelő 
kutak a II. és a III. kerület 
önkormányzatának tulajdonában lévő 
ingatlanokon létesültek. A területek a 
TSZT-ben főként közkert (Zkp) és kis 
részben különleges rekreációs (K-Rek) 
övezetbe lettek sorolva. 

A tervezett épületek vízellátása és tűzivíz 
biztosítása a meglévő hálózatról biztosítható, 
annak részbeni átépítésével, vagy arról történő 
lecsatlakozásával új vezetékek kiépítésével. Az 
átépítés során a megszűnő vezetékeket a földből 
el kell bontani, és a területet helyre kell állítani.  

Pontos ivóvízigények meghatározása csak a 
tényleges beépítés meghatározása után, későbbi 

tervfázisban lehetséges, amely során a Fővárosi 
Vízművek Zrt. megkeresése szükséges. Új 
ivóvízvezeték építése, meglévő átépítése és 
megszüntetése csak a Fővárosi Vízművek Zrt. 
hozzájárulása után történhet. 

A biztonságos vízellátás érdekében célszerű a 
körvezetékes hálózat megvalósítása is, mely által 
a nyomásviszonyok és a hálózat üzembiztonsága 
kedvezőbbé tehető, mint ágvezetékek létesítése 
esetén. Ahol a körvezetékes kialakítás nem 
lehetséges, ott a hálózati végpontnál végtűzcsap 
telepítése szükséges. 

A kiépített ivóvízvezetékek a vízellátás mellett 
biztosítják a megfelelő tűzivíz szükségletet is. A 
tűzcsapok elhelyezésének alapfeltétele egyrészt 
hogy föld feletti kialakításúak, másrészt hogy 
biztosítaniuk kell a 100 m-es ellátási körzetet. 
Amennyiben a védendő épület tűzivíz igénye 
nem biztosítható a közterületen kialakítandó 
tűzcsappal, úgy az ingatlanon belül további 
tűzcsap(ok) kialakítása szükséges. Az új 
vízvezetékekre, valamint a meglévő 
vízvezetékekre telepítendő tűzcsapok számát és 
annak pontos helyeit, valamint az oltóvízigény 
nagyságát a kiviteli tervek ismeretében 
(tűzszakaszok, szintszám, funkciók, stb.) az 
illetékes Tűzvédelmi Szakhatósággal egyeztetni 
szükséges. 

 

3.5.2. CSATORNÁZÁS 

A tervezési területen a csatornahálózat kiépült. A 
területen törekedni kell az elválasztott rendszerű 
csatornahálózat kialakítására, kiépítésére. 

A települési vízzáró felületek arányának 
növekedése és ez által a felületi érdesség 
csökkenése a lefolyási tényező és a kialakuló 
vízhozam-csúcs növekedését okozzák. A térszíni 
változásokon túl, a klímaváltozás is kedvezőtlen 
hatással van a csapadékvíz elvezetésére, így a 
jövőben egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetni a 
települési csapadékvíz-gazdálkodás témakörére. 
Ezt segíti elő az FRSZ 19. § (5) pontja is, amit a 
kerületi építési szabályzatnak figyelembe kell 
vennie, miszerint a jelentős változással érintett 
területeken új beépítés esetén többlet 
csapadékvíz csak késleltetett módon kerülhet 
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elvezetésre. Így amennyiben a ténylegesen 
keletkező csapadékvíz mennyisége több, mint a 
bevezethető csapadékvíz mennyisége, úgy a 
különbözetet, többletet tározni, illetve egyéb 
módon késleltetni szükséges. Ilyen terület a 
Gázgyár és a Hajógyári sziget területén került 
kijelölésre a TSZT-ben. 

Csapadékvizek csak előtisztítást követően 
(mechanikai tisztítás legalább durva és finom 
uszadék szűrőből és homokfogóból kell, hogy 
álljon, valamint ezt ki kell egészíteni zsír- és 
olajfogóval) vezethetők a csatornába, illetve a 
befogadóba. 

A tervezett épületek szenny- és 
csapadékelvezetése a meglévő hálózatra történő 
közvetlen rákötéssel, vagy annak részbeni 
átépítésével, vagy új vezetékek kiépítésével 
biztosítható. Az átépítés során a megszűnő 
vezetékeket a földből el kell bontani, és a 
területet helyre kell állítani. 

A pontos szennyvíz- és csapadékmennyiségek 
meghatározása a tényleges beépítés 
meghatározása után, későbbi tervfázisban 
lehetséges, amely során a Fővárosi Csatornázási 
Művek Zrt. (továbbiakban FCSM Zrt.) 
megkeresése szükséges. Új szennyvízcsatorna és 
csapadékcsatorna kiépítése, meglévő átépítése 
és megszüntetése csak az FCSM Zrt. 
hozzájárulása után történhet. 

3.5.3. VILLAMOSENERGIA-ELLÁTÁS 

Az energiaközmű ellátottság a jelenleg 
igényeknek megfelelő, az Óbudai-sziget 
esetében a közcélú hálózat mellett magán 
hálózat is üzemel, amelyet a tervezett beépítés 
során javasolt átépíteni közcélúvá. A 
középfeszültségű földkábelhálózat alállomási 
táppontjai biztosítani tudják a betáplálást a 
10/0,4 kV-os transzformátorok számára. Az 
energiahálóztatok rekonstrukcióját a hálózati 
engedélyesek folyamatosan végzik, a megjelenő 
új igényekhez a szükséges hálózatfejlesztések 
folyamatosak.  

A villamos energia elosztóhálózatok mára 
jellemzően földkábelként létesülnek. 
A villamosművek, valamint a termelői, magán- és 
közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 
rendelkezéseket, köztük a biztonsági övezet 
terjedelmét és a biztonsági övezetben végezhető 

tevékenységeket a 2/2013. (I.22.) NGM rendelet 
szabályozza. A vizsgálati terület esetében a 
szélső áramvezetőktől mért 13–13 m-es 
védőtávolság igény az oszlopsortól jellemzően 
18–18 m-es sávot fed le, amelyen belül a 
területhasznosítást az ágazati előírások 
korlátozzák. 

A nagyfeszültségű légvezetékes hálózatok 
kiváltásának műszakilag akadálya nincs, a 
földkábellé történő átépítés azonban jelentős 
költségvonzata miatt jellemzően csak egy-egy 
rövidebb szakaszt érintő korrekciója képzelhető 
el, teljes rendszerek átépítése hosszabb távon 
sem reális, mivel a felszabaduló terület 
értéknövekedése a költséget nem tudja 
kompenzálni. 

A Kolosy tér térségében 2017-ig a Kaszásdűlő–
Budaközép kábel felhasítása, beforgatása 
tervezett egy új alállomásba. Az alállomás 
létesítésének célja a lényeges üzembiztonsági 
javulás, a hálózati veszteségek csökkentése, a 
táppontok leterheltségének és középfeszültségű 
hálózat kapacitásának a növelése, a fogyasztói 
szám zavartatásának csökkentése. 

A hálózati engedélyes (ELMŰ Hálózati Kft.) 
tájékoztatása szerint középfeszültségű 
rekonstrukció jelenleg nem tervezett, 
ugyanakkor a közép- és kisfeszültségű hálózaton 
a jövőben fellépő energiaigények ellátásához 
szükséges hálózatfejlesztés – a villamos 
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) 
előírásainak megfelelően – útépítést követően is 
meg kell valósuljon. 

A BDK Kft. üzemeltetésű közvilágítási hálózat 
esetében 2015. évben megvalósult a Pók utcai 
LED világítótest rekonstrukció – amelynek során 
233 db lámpatest cseréje történt meg – 13,9 kW 
beépített teljesítmény megtakarítást 
eredményezve. 

Szintén megtörtént az Árpád híd közvilágítási 
hálózatának korszerűsítése. A projekt során 
96 db korszerű, meleg fehér fényű LED 
világítótest került 2015. december folyamán 
felszerelésre, amellyel további 21,6 kW beépített 
teljesítmény csökkenés valósult meg. 
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3.5.4. GÁZELLÁTÁS 

A térség gázigényét a volt Gázgyár területén 
üzemelő NKM Földgázszolgáltató Zrt. (FŐGÁZ) 
nagy/nagyközépnyomású gáznyomásszabályzója 
biztosítja.  

A betápláló nagynyomású gázvezeték és annak 
biztonsági övezete érinti a vizsgálati területet. 

A tervezett területhasznosítás kapcsán 
szükségessé válik a nyomásszabályzó átépítése, 
amellyel a jelenlegi biztonsági övezet területe is 
hasznosíthatóvá válik.  

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. 
rendelet alapján a szénhidrogén- és a széndioxid-
szállítóvezeték, a földgáz elosztóvezeték, az 
egyéb gáz- és gáztermék-vezeték, valamint a 
bányászati létesítmény és a célvezeték, továbbá 
környezetük védelmére, zavartalan 
üzemeltetése, ellenőrzése, karbantartása, 
javítása és az üzemzavar-elhárítás biztosítására 
biztonsági szabályzatban meghatározott méretű 
biztonsági övezetet kell megállapítani. 

A nagyközépnyomású hálózat biztonsági 
övezetének terjedelme annak létesítésének 
idejétől is függ, általánosságban elmondható, 
hogy Budapesten a 6 bar nyomású 
vezetékszakaszok biztonsági övezete 5–5 méter, 
kivéve az 1970–2002 között létesített 
vezetékszakaszokat, amelyeké 7–7 méter. 

A tervezési területen üzemelő FŐGÁZ 

- DN 300 mm HA 6 bar nagyközép-
nyomású gázvezeték biztonsági övezete 
7–7 méter. 

- DN 500 mm nagynyomású gázvezeték 
biztonsági övezete 9–9 méter. 

A biztonsági övezeten belül tilos: 

– az építési tevékenység, továbbá bármilyen 
építmény elhelyezése (kivéve más nyomvonalas 
létesítmény); 

– a tűzrakás vagy anyagok égetése; 

– a külszíni szilárdásvány-bányászati 
tevékenység; 

– a kőolaj- és földgázbányászati létesítmények, a 
szállító- és elosztóvezeték állagát veszélyeztető 
maró- és tűzveszélyes anyagok kiöntése, 
kiszórása; 

– a robbantási tevékenység; 

– anyagok elhelyezése, tárolása; 

– az árasztásos öntözés, továbbá rizstelep, 
halastó, víztározó, zagytér létesítése; 

– szállítóvezeték esetében járművek állandó 
vagy ideiglenes tárolása. 

A bányászati létesítmények és a szállítóvezeték 
részét képező állomások és fáklyák biztonsági 
övezetének teljes terjedelmében, valamint az 
elosztóvezeték tengelyétől mért 2–2 méteres, a 
szállítóvezeték, az egyéb gáz és gáztermék 
vezeték és a célvezeték tengelyétől mért 5–5 
méteres, továbbá az energiaellátó, a 
távfelügyeleti, a hírközlési és a korrózióvédelemi 
kábelek tengelyétől mért 1–1 méteres biztonsági 
övezet részben tilos 

– fák, valamint a létesítmények, vezetékek 
épségét veszélyeztető egyéb növények ültetése, 

– szőlő- és egyéb kordonok elhelyezése, 

– a 0,6 m-nél nagyobb mélységű talajművelés, 

– a kézzel végzett régészeti feltárás és egyéb 
földmunka végzése, valamint 

– a tereprendezés. 

A földgáz szállító- és elosztóvezeték, az egyéb 
gáz és gáztermék vezeték, valamint a bányászati 
létesítmény és a célvezeték jelzéseinek, felszíni 
műtárgyainak eltakarása, megrongálása, 
eltávolítása tilos.  

A biztonsági övezettel érintett ingatlan 
tulajdonosa, kezelője vagy használója a 
biztonsági övezetre vonatkozó tilalmakat és 
korlátozásokat köteles betartani, továbbá nem 
végezhet olyan tevékenységet, amely a tilalmak 
és a korlátozások teljesülését veszélyeztetné. 

A biztonsági övezetre előírt tilalmak és 
korlátozások megtartását az üzemeltető vagy 
megbízottja köteles rendszeresen ellenőrizni, és 
azok megsértése esetén köteles a jogszabályban 
előírt állapot visszaállításáról intézkedni, amelyet 
a biztonsági övezettel érintett ingatlan 
tulajdonosa, kezelője vagy használója tűrni 
köteles. A megtett intézkedéseket és azok 

32 ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 
 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



DUNA-PARTI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT – V. ÜTEM ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER I. SZAKASZ 

eredményét – a szükséges hatósági intézkedések 
megtétele céljából haladéktalanul – köteles 
bejelenteni a bányafelügyeletnek. 

A biztonsági övezet kérelemre módosítható, ha a 
műszaki-biztonsági feltételek lehetővé teszik. 

A tervezési területen kisnyomású gázhálózat is 
üzemel, az Óbudai Gázgyár területén növelt 
kisnyomású rendszer létesült. 

 

3.5.5. TÁVHŐELLÁTÁS 

A terület nagy részén a távhőszolgáltatás 
rendelkezésre áll, vagy elérhető közelségben 
van. Az Észak-Budai Fűtőerőmű közelsége révén 
a hálózat rendelkezik szabad kapacitásokkal 
nagyobb hőigények kielégítés esetén is. 

 

3.5.6. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 

A vezetékes táv- és hírközlés hálózatok 
kiépítettsége megfelel a távlati igényeknek. 

A sziget területén ingyenesen igénybe vehető 
vezeték nélküli hozzáférési pontok kialakítása 
javasolt. A lefedettséget a fogadóterek, 
Szabadtéri színpad, játszóhely, sportpályák, 
grillpark területén, valamint az északi 
szigetcsúcson lévő strand területén javasolt 
biztosítani. 

A tervezési területen önálló antennatartó 
szerkezet (torony) elhelyezhetősége nem 
javasolt, az antennákat azonban a 14/2013. 
(IX.25.) NMHH rendelet előírásait figyelembe 
véve a szolgáltatók az épületek tetőszerkezetén 
elhelyezhetik. 
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3.6. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 

3.6.1. TALAJ ÉS A FELSZÍN ALATTI VIZEK 
VÉDELME 

 
Az Óbudai-sziget déli része potenciális 
talajszennyezett területként kezelendő. A 
fejlesztések megkezdése előtt ezeken a 
területeken meg kell bizonyosodni az esetleges 
talajszennyezésekről, majd amennyiben 
szükséges, el kell végezni a területek 

kármentesítését. A fejlesztések következtében 
talajszennyezéssel járó tevékenység nem 
folytatható a területen.  
A volt Óbudai gázgyár területén korábban 
talajszennyezés történt, jelenleg a 
kármentesítési eljárás folyamata a 
közbeszereztetésnél áll.  
A kármentesítés során három fő területet 
határoznak meg, ahol szükséges a talaj cseréje és 
a szennyezett talajvíz megtisztítása. Ezen 
területek közé tartoznak a kátrányüzem és 
hatásterülete, a nedvestisztító és környezete, 
valamint egyéb területek. 
A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi 
védelméhez szükséges határértékeket a 6/2009. 
(IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 
határozza meg. 
A tervezési területen található a Budaújlaki 
vízbázis terület. A vízbázis belső védőövezete 
érinti a tervezési terület déli szakaszán tervezett, 
illetve megújítandó zöldfelületeket. A területre 
vonatkozóan a vízbázisok, a távlati vízbázisok, 
valamint az ivóvízellátást szolgáló 
vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. 
(VII. 18.) Korm. rendeletben foglaltakat be kell 
tartani. 
Érinti a tervezési területet a Lukács-fürdő, 
Margitsziget II. (Magda) kút hidrogeológiai „B” 
védőidom felszíni vetülete, amely csak 
előzetesen lett meghatározva, hatósági 
határozattal történő kijelölése a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről ez idáig 
még nem történt meg. 
A vízbázisok jelenléte miatt a felszín alatti vizek 
állapota szempontjából érzékeny területeken 
levő települések besorolásáról szóló 27/2004. 
(XII.25.) KvVM rendelet értelmében a terület a 
felszín alatti víz szempontjából az „érzékeny”, 
valamint a kiemelten érzékeny felszín alatti 
vízminőség védelmi kategóriába tartozik. 
A sérülékeny ivóvízbázisok miatt kiemelten 
fontos mindennemű talajszennyezéssel járó 
tevékenység elkerülése. A talaj és a talajvizek 
védelme érdekében az újonnan létesülő 
parkolók nem épülhetnek vízáteresztő 
burkolattal, felszínükről a csapadékvizek olajfogó 
műtárgyon keresztül vezetendők a csatornába. A 
talaj védelme érdekében a területen a talaj 
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pusztulását előidéző tevékenység nem 
végezhető.  
A vízbázisvédelmi területen vezetett sétány 
kiépítése, valamint a zöldfelületek megújítása és 
funkcióbővítése csak az ivóvízbázis 
veszélyeztetettsége nélkül lehetséges.  
 
3.6.2. LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM 
A tervezési területen a városi 
háttérszennyezettség mellett meghatározó 
légszennyezettségi kibocsátási forrás a rakparti 
út, valamint a tervezési területet keresztező 
Árpád-híd gépjármű forgalma. A területen nem 
található számottevő légszennyező pontforrás. A 
Duna kedvező átszellőző, valamint a jelentős 
ártéri növényzet levegőtisztító képessége 
érvényesül a területen.  

Általános levegőminőség javító intézkedések 
között szükséges megemlíteni a „Zöldfelületi 
rendszer fejlesztése” fejezetben tárgyalt 
zöldfelület-szabályozási eszközöket, amelyek 
nagyban hozzájárulhatnak a helyi klíma és 
levegőminőség javulásához. A sűrű 
növénytelepítés a mikroklíma javításán túl 
különösen a szálló por megkötésében fejti ki 
jótékony hatását. A kiporzás csökkentése 
érdekében a telephelyeket szilárd burkolattal, 
illetve zöldfelülettel kell ellátni. 

Jelentős beavatkozások várhatóak a volt gázgyári 
területen, valamint az Óbudai-szigeten, amely 
területeken a gépjármű célforgalom 
növekedésével elsősorban a nitrogén-oxidok, a 
szálló por és a szén-monoxid kibocsátásának 
növekedése várható. Hosszú távon a 
gépjárműállomány korszerűsödésével, a hibrid 
és elektromos meghajtású járművek 
térnyerésével ez a hatás egyre jelentéktelenebbé 
válhat. Az épületek fűtéséből adódó emissziók 
mérséklése érdekében a továbbtervezés során 

vizsgálni kell a megújuló energiaforrások 
hasznosításának lehetőségét. 

 

 

 

3.6.3. ZAJ ELLENI VÉDELEM 
A vizsgált térség egyik legmeghatározóbb 
környezeti konfliktusa az Árpád fejedelem útja, a 
rakpartok, a Nánási út és Királyok útja (valamint 
a Szentendrei út) és az Árpád-híd, valamint a 
rávezető utak forgalmának zajterhelése. 
Várhatóan a zajszennyezés mértéke nem 
csökken, hanem kisebb növekedés várható a volt 
gázgyári terület és az Óbudai-sziget jelentős 
fejlesztései következtében. 

 

3.6.4. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 

A vizsgált területen keletkezett hulladékok 
gyűjtése és kezelése megoldott. A kommunális 
hulladékok gyűjtését a Fővárosi Önkormányzat 
közszolgáltatójaként az FKF Zrt. végzi. Az elmúlt 
években jelentősen fejlődött a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, különösen 
a szelektív hulladékgyűjtés infrastruktúrájának 
terén. A házhoz menő szelektív gyűjtés 
kiterjesztésével a közterületi gyűjtőpontok 
(hulladékgyűjtő szigetek) száma csökkent, de az 
óbudai Auchan áruháznál található egy. A 
kerületben a tervezési területtől távolabb, a 
Testvérhegyi út 10/A. alatt üzemel 
hulladékgyűjtő udvar.  

A legjelentősebb hulladékkezelési/köztisztasági 
probléma a környezeti kultúra hiányosságaiból 
fakad: a területen gyakori az illegális 
hulladékelhelyezés, amelyek felszámolása a 
felelős hiányában az érintett önkormányzatokat 
terheli. 
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3.7. KATASZTRÓFAVÉDELMI JAVASLATOK  
 

3.7.1. ÁRVÍZVÉDELEM 

A III. kerület déli részén az árvízvédelmi védmű 
5225 méter hosszú. A védvonal megközelítőleg 
teljes hosszában (4945 m) magassághiányos, 
amiből 440 méter a hatályos MÁSZ szintet 
(74/2014 (XII. 23.) BM rendelet) sem éri el. A 
magassághiány mértéke a MÁSZ+1,3 m-es 
szinthez képest 0-173 cm, átlagosan 85 cm. A 
védvonal típusa a kerületben változatos képet 
mutat, így a magassághiányának megszüntetése 
is eltérő megoldásokat kíván. A műszaki 
kialakítás során figyelembe kell venni a 
településképi megjelenést is. 

A hullámtérben, mely a Duna és a fővédmű 
vonala közötti terület, a TSZT alapján beépítésre 
szánt területfelhasználási egységek találhatóak. 
A nagyvízi meder területének a 
beépíthetőségére, illetve használatára vonatkozó 
előírásokat „a parti sáv, a vízjárta és a fakadó 
vizek által veszélyeztetett területek 
használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók 
esetében a nagyvízi mederkezelési terv 
készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó 
szabályokról” szóló, 83/2014. (III. 14.) 
Kormányrendelet tartalmazza. Továbbá, a 
83/2014. (III.14.) Korm. rendelet alapján az 
elsőrendű árvízvédelmi töltés mindkét oldalán, 
annak lábvonalától számított 10-10 méter 
szélességű területsáv a védmű védősávja. Ezen a 
területen, valamint a töltéskoronán és rézsűn 
csak a töltéstartozékok és szüksége esetén az 
árvízvédelmi mű infrastrukturális létesítményei 
helyezhetők el (30/2008. (XII.31.) KvVM 
rendelet). A szabályozás során a védmű 
védősávját figyelembe kell venni, oda építési 
hely nem jelölhető ki. 

A tervezési terület részét képzi az Óbudai-sziget, 
mely a nagyvízi mederben helyezkedik el. A 
készülő NMT a teljes területét bevédetlen 
területként veszi figyelembe, ezáltal a sziget 
egyes részeinek védművel történő bevédése 
esetén az okozott visszaduzzasztás miatt 
kompenzációs beavatkozásokra lehet szükség. 

A sziget északi részén, a TSZT-ben különleges 
rekreációs (K-Rek) területfelhasználási egységbe 
sorolt terület bevédését az ott helyet kapó 

funkciók nem indokolják. Ezen a területen az 
elhelyezendő épületek első használati szintjének 
legalább a MÁSZ + 1,3 m szintet el kell érnie. 

A sziget déli részének hasznosítására, 
megújítására az 1604/2014. (XI.4.) 
kormányhatározat alapján 2015 eleje óta készülő 
tervek az árvízvédelemre is tartalmaznak 
javaslatokat. A tervben megvalósításra javasolt 
változatot szerepeltetjük a DÉSZ/DKÉSZ 
keretében, ami a következőket tartalmazza:  

− a volt Hajógyár és a Hadrianus palota 
területének mobilfallal történő 
bevédése, 

− a régészeti területek megvédése 
érdekében a Hadrianus palota teljes 
területét talajvíz elleni védelemmel 
történő ellátása és mobilfallal történő 
bevédése, 

− a Nagy-sziget egy részén pedig feltöltést 
javasol. 

A mobilfal és feltöltés szintjét is 0,5 m-es 
magasság biztonsággal javasolják kialakítani, 
amire lehetőséget nyújt a 74/2014. (XII.23.) BM 
rendelet 3. §-a. Az 1,3 m-es biztonsági szint 
kialakítása jelentős többletköltséget okozna. 

A tervezett mobilfal nyomvonalát és a feltöltés 
területét úgy kell meghatározni, hogy a meglévő, 
értékes ligeterdőket ne veszélyeztesse. 
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3.8. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 
A tervezési terület szabályozás szempontjából 
két részre tagolódik: két külön építési szabályzat 
készül (DÉSZ és DKÉSZ1), és azok mellékleteként 
külön szabályozási tervek kerülnek elfogadásra a 
fővárosi és kerületi kompetencia alapján. 
Azonban a tervezési terület egésze csak egyben 
értelmezhető, ezért mindkét szabályozási terven 
tájékoztatásul feltüntetésre kerül a másik terv 
területi hatálya alá eső terület is. 

3.8.1. TSZT 2017 ÉS FRSZ VONATKOZÓ 
ELEMEI 

Az építési övezetek és övezetek rendszere a TSZT 
2017 területfelhasználási rendszerével 
összhangban került kialakításra. A TSZT 2017-ben 
meghatározott közlekedési infrastruktúra 
helybiztosításáról gondoskodik a terv.  

A TSZT 2015-ben a szintterület sűrűség fogalmát 
felváltotta a beépítési sűrűség, amelyet a TSZT 
2017 is alkalmaz. A szintterület sűrűség és a 
beépítési sűrűség között a különbség a 
közterületek beszámításából adódik. A Fővárosi 
rendezési szabályzat (FRSZ) egyik feladata a 
területfelhasználási egységek beépítési 
sűrűségének meghatározása. Az FRSZ szerint a 
beépítési sűrűség kétféle értékre tagolódik 
annak érdekében, hogy a területhasználat 
kiszolgálásához szükséges parkolási 
infrastruktúra épületen belüli biztosítása 
továbbra is támogatott legyen. Ennek 
értelmében az FRSZ rögzíti, hogy a bsá jelű 
általános sűrűségi érték az általánosan 
elhelyezhető funkciók számára – így a parkolás 
céljára is – igénybe vehető, a bsp jelű parkolási 
sűrűségi érték viszont kizárólag az épületen 
belüli parkolás céljára vehető igénybe. A bsá és a 
bsp érték együtt képezik a bs jelű beépítési 
sűrűség értéket az OTÉK szerinti 
meghatározással. A helyi építési szabályzat 
(DÉSZ és DKÉSZ) az FRSZ határértékeinek kell, 
hogy megfeleljen úgy, hogy az adott területen 

1 DÉSZ: Óbuda-Békásmegyer I. szakasz Duna-parti 
területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzat (DÉSZ V. 
ütem) 
DKÉSZ: Óbuda-Békásmegyer I. szakasz Duna-part területére 
vonatkozó kerületi építési szabályzat 

belüli építési telkekre jutó (épített – tényleges 
sűrűség; építhető – tervezett sűrűség) bruttó 
szintterületek összessége ne haladja meg a 
településszerkezeti egységre számított értéket. A 
szintterületi mutató sem a Trk.-ban, sem az 
OTÉK-ban nem definiált, de a telekre vonatkozó 
objektív és számon kérhető érték, és jól kifejezi a 
környezet terhelését is. A helyi építési 
szabályzatban alkalmazott szintterületi mutató 
az FRSZ-szel összhangban két részből áll, vagyis 
szm = szmá (általános szintterületi mutató) + 
szmp (parkolás épületen belüli támogatása 
céljából meghatározott szintterületi mutató). 

Az OTÉK-ban meghatározásra került a 
zöldterületek legkisebb zöldfelületi aránya: 
közkert esetében 60%, közpark esetében 70%. A 
TSZT 2017 egyes területfelhasználási egységekre 
vonatkozóan legkisebb zöldfelületi átlagértéket 
is megállapított. Egy-egy területfelhasználási 
egységen belül a meghatározásra kerülő építési 
övezetek, övezetek OTÉK szerinti legkisebb 
zöldfelületi értéke a helyi építési szabályzatban 
differenciáltan állapítható meg. A legkisebb 
zöldfelületi átlagértéket figyelembe kell venni a 3 
hektárnál nagyobb területfelhasználási egységek, 
és kiterjedésüktől függetlenül a jelentős 
változással és az infrastruktúra függvényében 
ütemezetten igénybe vehető, változással érintett 
területfelhasználási egységek esetében. A 
legkisebb zöldfelületi átlagérték biztosításától 
akkor lehet eltekinteni, ha egy 3 ha-nál nagyobb 
területfelhasználási egységen belül ez az érték 
ma sem biztosított, és a kialakult beépítési 
struktúra értéket képvisel, vagy 
megváltoztatására hosszabb távon sincs reális 
lehetőség. Ebben az esetben a 
területfelhasználási egységen belül kialakult 
zöldfelületi átlagérték tovább nem csökkenthető. 
A tervezési területen meghatározott legkisebb 
zöldfelületi átlagértékkel rendelkező 
területfelhasználási egységek a következők 
(zárójelben a TSZT 2017-ben meghatározott 
átlagérték): Vi-2 jelű intézményi, jellemzően 
szabadonálló jellegű terület (25%), Lk-2 jelű 
kisvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű 
lakóterület (35%), Kb-Rek jelű rekreációs célú, 
jelentős zöldfelületű terület (60%). 

A TSZT 2017-tel és az FRSZ-szel való összhang 
igazolását részletesen a 3.9. fejezet mutatja be. 
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3.8.2. HATÁLYOS KERÜLETI RENDEZÉSI 
TERVEK ELEMEINEK ALKALMAZÁSA 

A korábbiakban részletesen kifejtett okokból a 
tervezési területre vonatkozó hatályos 
szabályozás a tervezési területet érintően 
releváns elemei metodikailag és tartalmilag sem 
alkalmazhatóak változtatás nélkül, azonban az 
általános előírások, valamint a beépítésre szánt 
és a beépítésre nem szánt területekre vonatkozó 
részletes előírások egy része lényegét tekintve a 
továbbiakban is alkalmazható. 

A szintterületi mutató fogalma megváltozott, új 
elemként – az FRSZ-szel összhangban – 
bevezetésre került a kizárólag parkolásra 
fordítható szintterületi mutató. 

A közterületen lévő építmények esetében a 
közterületi kioszkokkal és vásári 
árusítóhelyekkel kapcsolatos előírások 
pontosításra kerültek, de alapvetően a hatályos 
előírásokon alapulnak. A vendéglátó teraszok 
elhelyezése – az FRSZ előírásának megfelelően – 
a szabad gyalogosfelület biztosításával 
lehetséges. 

A városképi illeszkedés szabályai, a reklám-és 
hirdetőeszközök szabályozása a településkép 
védelméről szóló törvény hatályba lépése miatt 
csak a településképi követelményekről szóló 
rendeletben lehetséges. 

Új előírások kerülnek rögzítésre a 
telekalakítással, valamint a sátor, kereskedelmi, 
szolgáltató rendeltetésű lakókocsi 
elhelyezésével kapcsolatban. 

A közművek előírásai közül a területen 
relevánsak egyszerűsítve és egyértelműsítve 
kerülnek továbbra is alkalmazásra. 

Az építés általános szabályai egyszerűsítve, a 
magasabb rendű jogszabályok ismétlése nélkül 
kerültek megtartásra. A kiszolgáló vagy 
kiegészítő funkciójú épületekre vonatkozó 
előírások a hatályos előírásokon alapulnak, míg a 
konténerek elhelyezésének szabályai új 
előírások.  

A beépítésre szánt területek építési övezetei a 
hatályos településszerkezeti tervvel 
összhangban, a már beépített területen a 
korábbi szabályozás elemei legnagyobb részt 
megtartásra kerültek. A még beépítetlen, de 

beépítésre szánt területeken a hatályos terv 
előírásai részben szintén átvételre kerültek.  

Az újonnan kijelölt rekreációs célú, jelentős 
zöldfelületű területen továbbra is megengedett 
a korábbi előírások által meghatározott 
építmények elhelyezése, míg a szintén újonnan 
kijelölt gazdasági, jellemzően kereskedelmi, 
szolgáltató területen lehetőség lett 
üzemanyagtöltő állomás elhelyezésére.  

A beépítésre nem szánt területek közül a 
közlekedési területek hatályos előírásai 
pontosításra, illetve kiegészítésre kerülnek a  
Kt-St természetközeli sétány övezettel. Ahol 
önálló sétány övezet kijelölésére nem volt 
lehetőség, de a Duna-part gyalogos 
végigjárhatósága az FRSZ alapján biztosítandó, 
ott egyéb szabályozási elem (természetközeli és 
városias jellegű sétány) került meghatározásra. A 
zöldterületi övezetek a vonatkozó paraméterek 
és előírások kismértékű pontosításával a 
hatályos terv alapján, valamint a közhasznú 
zöldterületek növelése iránti igény szerint 
kerültek lehatárolásra. A zöldterületi övezetek 
megkülönböztetésre kerültek aszerint, hogy a 
TSZT-ben zöldterületi kategóriába soroltak-e. Az 
erdőterületi övezet a TSZT-vel összhangban 
került lehatárolásra, a hatályos szabályozási 
határértékeket és a területre releváns 
előírásokat alapvetően megtartva. 

A hatályos szabályozási tervek szabályozási 
vonalai pontosításra kerülnek. A magánutakra 
vonatkozó előírások az FRSZ alapján 
kiegészítésre kerülnek. 

Az OTÉK előírásának megfelelően a 
rendeltetésszerű használathoz szükséges 
gépjárművek ellátottsága meghatározásra kerül 
a 13/2011 (II.28.) önk. rendelet figyelembe 
vételével. 

A zöldfelületek védelmére és fejlesztésére 
vonatkozó szabályozási elemek és előírások a 
megváltozott jogszabályi környezetnek és az új 
szabályozásnak megfelelően – a szabályozási 
vonalak figyelembe vételével – egységes 
megnevezéssel kerültek megállapításra. A 
helyzetfeltáró munkarész alapján bővült a 
megtartásra javasolt faállományok, faegyedek 
köre.  

A tervezési területet érintő táj- és 
természetvédelmi elemek más jogszabályokkal 
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érvényesülő elemek, amelyek a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park adatszolgáltatásának és a TSZT-nek 
megfelelően kerültek feltüntetésre. 

A hatályos tervekben szereplő egyéb 
környezetvédelmi előírások szinte kivétel nélkül 
magasabb rendű jogszabályok hatáskörébe 
tartoznak, így elhagyásra kerültek. 

 

3.8.3. A SZABÁLYOZÁS ALAPELEMEI 

Az övezeti rendszer a magasabb rendű terveknek 
megfelelően a beépítésre szánt területeken 
kisvárosias lakó, mellékközpont, intézményi, 
gazdasági, jellemzően kereskedelmi, szolgáltató 
és különleges építési övezeteket határoz meg. A 
beépítésre szánt területfelhasználási egységek az 
alábbi építési övezetekre, valamint Kt-Kk és Kt-
Kgy övezetekbe tagoltak:  

Területfelhasználási 
egység 

Építési övezet 

 DÉSZ DKÉSZ 
Lk-2 - Lk-2 
Vt-M - Vt-M 
Vi-1 Vi-1/M-1 - 
Vi-2 - Vi-2/1 

- Vi-2/2 
- Vi-2/3 
- Vi-2/4 
- Vi-2/5 
- Vi-2/6 

Gksz-1 Gksz-1 - 
K-Rek K-Rek/1 - 

K-Rek/2 - 
K-Rek/3 - 

- K-Rek/4 
- K-Rek/5 
- K-Rek/6 
- K-Rek/7 

A beépítésre nem szánt területfelhasználási 
egységek az alábbi övezetekre tagoltak:  

Területfelhasználási 
egység 

Övezet 

 DÉSZ DKÉSZ 
Zvp Zvp Zvp 
Zkp Zkp/Kp Zkp/Kp 
 Zkp/Kk-1 Zkp/Kk-1 
 Zkp/Kk-2 Zkp/Kk-2 
 - Zkp/Közmű 
Ek Ek Ek 
KÖu KÖu-2 KÖu-2 
 KÖu-3 KÖu-3 

KÖk KÖk  KÖk 
Kb-Rek Kb-Rek - 
Kb-Rég Kb-Rég - 
Vf - Vf 

 

A Kt-Zkp és Kt-Zkk jelű övezetekbe az egyéb 
területfelhasználási kategóriákon belül kijelölt 
zöldterületek tartoznak.  

Az övezeti és építési övezeti besorolásnak 
megfelelően kerülnek ábrázolásra az 
övezethatárok. A szabályzatban előírásra kerül, 
hogy telekalakítás esetén az övezethatárok 
mentén telekhatár alakítandó ki, és egy telek 
nem tartozhat egynél több övezetbe. 

A szabályozási tervlap áttekinthetősége 
érdekében a szabályozási vonalak által 
kiszabályozott közterületek típusuknak 
megfelelően, eltérő színezéssel kerültek 
ábrázolásra. 

Az Lk-2 jelű építési övezet a Gázgyári tisztviselő 
lakótelep kisvárosias, jellemzően szabadonálló 
jellegű területeket jelöli. Az építési övezet 
területén elsősorban lakórendeltetés helyezhető 
el.  

A Vt-M jelű építési övezet az Aquincum Hotel és 
az Óbudai Zsinagóga mellékközpont területét 
jelöli. Az építési övezet területén hitéleti, 
oktatási, szociális, igazgatási, iroda szállás, nem 
zavaró hatású szolgáltatás, vendéglátó, 
közösségi szórakoztató, sport, nem üzemi 
technológiájú kutatás-fejlesztés, helyi lakosság 
ellátását szolgáló kereskedelmi és parkoló, 
mélygarázs rendeltetés helyezhető el.  

A Vi-1/M-1 jelű építési övezet a volt BUSZESZ 
átalakuló intézményi, jellemzően szabadonálló 
jellegű területét jelöli. Az építési övezet 
területén épület nem helyezhető el. Az építési 
övezet területe egyesíthető a szomszédos Vi-1 
jelű építési övezettel, mely esetben a 
szomszédos Vi-1 jelű övezet szabályozási 
határértékeit és rendelkezéseit kell figyelembe 
venni. Ezeket Óbuda-Békásmegyer 
képviselőtestülete által jóváhagyott 32/2017. 
(VI.23.) önkormányzati rendelet (BUSZESZ KÉSZ) 
határozza meg. 

A Vi-2/1 jelű építési övezet az Aquincum 
Campus intézményi, jellemzően szabadonálló 
jellegű területét jelöli. A területen hitéleti, 
nevelési, oktatási, szociális, igazgatási, iroda, 
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szállás, szolgáltató, vendéglátó, közösségi 
szórakoztató, sport, nem üzemi technológiájú 
kutatás - fejlesztés, parkolóház, mélygarázs, helyi 
lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi 
rendeltetések helyezhetőek el. Az építési övezet 
területén önálló gyermekintézmény nem 
helyezhető el.  

A Vi-2/2 jelű építési övezet a védett kátrány 
tározó tornyok és környezetük átalakuló, 
intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű 
területét jelöli. A területen hitéleti, oktatási, 
szociális, igazgatási, iroda, szállás, nem zavaró 
hatású szolgáltatató vendéglátó, közösségi 
szórakoztató, sport, nem üzemi technológiájú 
kutatás - fejlesztés, parkolóház, mélygarázs, helyi 
lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi 
rendeltetések helyezhetőek el. Továbbá a fő 
rendeltetésű épületeken belül a fő rendeltetést 
kiszolgáló helyiségeken, valamint a felsorolt 
rendeltetéseken kívül önálló rendeltetési 
egységként nem zavaró hatású kézműipari 
rendeltetés is elhelyezhető. Az építési övezet 
területén önálló gyermekintézmény nem 
helyezhető el. A Vi-2/3 jelű építési övezet a volt 
Gázgyár Duna és az Ángel Sanz Briz út közötti, 
valamint a Gázgyár utca menti, átalakuló, 
intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű 
területét jelöli. A területen a Vi-2/2 jelű építési 
övezettel azonos rendeltetések helyezhetőek el. 
Az építési övezetek területén lakórendeltetés is 
elhelyezhető. 

A Vi-2/4 jelű építési övezet az Ángel Sanz Briz út 
menti, átalakuló intézményi, jellemzően 
szabadonálló jellegű területét jelöli. A területen 
a Vi-2/2 jelű építési övezettel azonos 
rendeltetések helyezhetőek el. Az építési 
övezetek területén lakórendeltetés is 
elhelyezhető.  

A Vi-2/5 jelű építési övezet a Graphisoft Park 
intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű 
területét jelöli. A területen a Vi-2/2 jelű építési 
övezettel azonos rendeltetések helyezhetőek el. 

A Vi-2/6 jelű építési övezet a volt Gázgyár Duna 
és Gázgyár utca menti átalakuló intézményi, 
jellemzően szabadonálló jellegű területét jelöli. A 
területen a Vi-2/2 jelű építési övezettel azonos 
rendeltetések helyezhetőek el. 

A Gksz-1 jelű építési övezet az Árpád fejedelem 
útja és a gyorsvasúti vonal közötti gazdasági, 

jellemzően kereskedelmi, szolgáltató területét 
jelöli. Az építési övezet kizárólag üzemanyagtöltő 
állomás és ahhoz szorosan kapcsolódó, 
közlekedéssel kapcsolatos rendeltetések 
elhelyezésére szolgál. 

A K-Rek/1 jelű építési övezet az Óbudai-sziget, 
déli szigetcsúcsi részének nagykiterjedésű és 
rekreációs területét jelöli. Az építési övezet 
területén iroda, szállás, szolgáltató, vendéglátó, 
oktatási, kulturális közösségi-szórakoztató, 
legfeljebb 3500 fh befogadóképességű 
konferenciaközpont, sport, rekreációs célú 
épületek, nem üzemi technológiájú kutatás - 
fejlesztés rendeltetések helyezhetőek el. 

A K-Rek/2 jelű építési övezet az Óbudai-sziget 
nyugati részének nagykiterjedésű és rekreációs 
területét jelöli. A területen a K-Rek/1 jelű építési 
övezettel azonos rendeltetések helyezhetőek el. 

A K-Rek/3 jelű építési övezet az Óbudai-sziget 
keleti részének nagykiterjedésű és rekreációs 
területét jelöli. A területen a K-Rek/1 jelű építési 
övezettel azonos rendeltetések helyezhetőek el. 

A K-Rek/4 jelű építési övezet az Óbudai-szigeten 
lévő sporttelep déli részének nagykiterjedésű és 
rekreációs területét jelöli. Az építési övezet 
területén kizárólag a sziget közhasználatát 
támogató tájékoztatás, kiszolgálás és 
vendéglátás rendeltetések helyezhetőek el.  

A K-Rek/5 jelű építési övezet az Óbudai-szigeten 
lévő sporttelep középső részének 
nagykiterjedésű és rekreációs területét jelöli. Az 
építési övezet területén oktatási, kulturális, 
közösségi-szórakoztató, szállás, szolgáltatás, 
vendéglátás, sport rendeltetések helyezhetőek 
el. 

A K-Rek/6 jelű építési övezet az Óbudai-szigeten 
lévő sporttelep északi részének nagykiterjedésű 
és rekreációs területét jelöli. A területen szállás, 
sport, vendéglátó és kulturális, közösségi-
szórakoztató rendeltetések helyezhetőek el. 

A K-Rek/7 jelű építési övezet az Újlaki rakpart 
nagykiterjedésű és rekreációs területét jelöli. A 
területen sport és az ahhoz kapcsolódó 
szabadidő-eltöltés rendeletetések helyezhetőek 
el. 

A Kb-Rek jelű övezet az Újlaki rakpart 
nagykiterjedésű és rekreációs területe (a 
Görzenál területe). Az övezet területén kizárólag 
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játszókertet, sportkertet és pihenőparkot szabad 
létesíteni. Az övezet területén a vendéglátó 
legalább 2,5 m-es talajtakarású tetőkerti 
kialakítással mélygarázs és sport rendeltetés 
helyezhető el.  

A Kb-Rég jelű övezet az Óbudai-sziget régészeti 
bemutató területét jelöli, amelynek területén 
kizárólag régészeti parkot szabad létesíteni. Az 
övezet területén vendéglátó a régészeti feltárást 
és a látogatók fogadását szolgáló rendeltetés és 
legalább 2,5 méteres talajtakarású tetőkerti 
kialakítással mélygarázs helyezhető el.  

A KÖu-2 jelű övezet területén épület nem 
helyezhető el, az I. rendű főútvonalak 
elhelyezésére szolgál. 

A KÖu-3 jelű övezet területén épület nem 
helyezhető el, az II. rendű főútvonalak 
elhelyezésére szolgál. 

A Kt-Kk jelű övezet területén a szabályzat a 
mellékúthálózat közlekedéssel kapcsolatos és 
közmű építményeinek, valamint a zöldfelületi 
elemek elhelyezését biztosítja. 

A Kt-Kgy jelű övezet területén épület nem 
helyezhető el, a szabályzat a kerékpár utak, 
valamint a sétány kategóriába nem tartozó 
gyalogos utak elhelyezését biztosítja. 

A KÖk jelű övezet területén kizárólag a 
közlekedést kiszolgáló épületek helyezhetőek el. 

A Zkp/Kp és Kt-Zkp, valamint a Zkp/Kk-1 és Kt-
Zkk jelű övezetek a területfelhasználási 
besorolásuk és az eltérő szabályozási 
paraméterek és előírások miatt kerültek 
megkülönböztetésre.  

A Zkp/Kk-2 jelű övezet a gázgyári területek Duna 
menti zöldterületét jelöli, ahol fásított sétány 
alakítandó ki. 

A Zkp/Közmű jelű övezet területén a meglévő 
vízmű terület mellett egy új 120/10 kV-os 
elektromos alállomás létesítésének lehetőségét 
kell biztosítani. 

Az erdőterületi övezet (Ek) a TSZT 2017-tel 
összhangban került lehatárolásra. Az Óbudai-
sziget partját kísérő ligeterdők jelentős 
természetvédelmi értékkel bírnak. Az 
erdőterületi övezetben épület csak a 
szabályozási tervlapon kijelölt építési helyen 
létesíthető.  

A Vf jelű övezetbe a Duna telke került 
besorolásra.  

Az övezeti és építési övezeti besorolásnak 
megfelelően kerülnek ábrázolásra az 
övezethatárok. A szabályzatban előírásra kerül, 
hogy olyan telekalakítás nem megengedett, mely 
szerint egy telek két vagy több övezetbe, építési 
övezetbe tartozzon. 

A szabályozási vonalak továbbra is kötelező 
elemként kerültek feltüntetésre. A hatályos 
tervek szabályozási vonalai átemelésre kerültek. 
Újonnan kiszabályozásra került az Újlaki 
rakparton a Görzenál területe, az Árpád 
fejeledelem útja menti Gksz-1 jelű építési 
övezet. Ezek mellett szabályozási vonal érinti az 
Óbudai-sziget területét északon és délen, az 
Árpád-hídtól a K-hídig húzódó rakpartok és az 
Újlaki rakpart területét. 
 

3.8.4. A SZABÁLYOZÁS MÁSODLAGOS 
ELEMEI 

Kötelező megszüntető jelek a közterületek 
szabályozása által érintett telekrészeken jelöltek, 
de a telekhatárok rendezése ütemezetten is 
megvalósítható. 

Az építési helyek, az „Épület elhelyezésére 
kijelölt hely a beépítésre nem szánt területen” 
és az „Ideiglenes építmények elhelyezésére 
kijelölt hely beépítésre nem szánt területen” a 
szabályozási tervlapon kerültek meghatározásra. 
A beépítésre szánt területeken építési helyek 
kerültek meghatározásra, amelyek közül az 
Óbudai-szigeten kijelölt K-Rek/3 jelű építési 
övezet területén a fogadóépületek elhelyezésére 
szolgáló építési hely területének legfeljebb 10%-
ban építhető be.  
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A beépítésre nem szánt terülteken épület 
elhelyezésére csak a kijelölt helyeken 
létesíthető, míg az ideiglenes építmények 
elhelyezése szintén az erre kijelölt helyeken van 
lehetőség. A közterületen elhelyezhető 
építmények közül kioszk kizárólag Épület 
elhelyezésére kijelölt hely a beépítésre nem 
szánt területen” és Ideiglenes építmények 
elhelyezésére kijelölt hely beépítésre nem szánt 
területen” megengedett, azzal a megkötéssel, 
hogy „V” jel esetén vendéglátás, míg „KP” jel 
esetén közhasználatú komfort pont rendeltetést 
tartalmazhat. A komfort pont korszerű - a 
higiéniai és az egyenlő esélyű hozzáférés 
szempontjából az elvárásoknak megfelelő – 
illemhely, zuhanyzó és gyermekpelenkázó 
együttese. 

 
 

 

 
 

3.8.5. EGYÉB SZABÁLYOZÁSI ELEMEK 

A szabályozási tervlapon meghatározásra 
kerültek a közhasználat elől állandóan elzárható 
területek.  

Az „A” jelű közhasználat elől állandóan 
elzárható területek esetében kizárólag a park 
fenntartásával kapcsolatos rendeltetések és kerti 

tárolók létesíthetők, továbbá a terület legalább 
15%-án zöldfelületet kell biztosítani.  

 

 
A szabályozási tervlapon jelölésre kerültek a 
közterületen álló bontandó épületek és 
kerítések.  

 

 
A hatályos szabályozási tervi elemek és a 
helyzetfeltárás alapján kerültek feltüntetésre a 
megtartandó értékes faegyed / faállomány 
/fasor szabályozási elemek, valamint jelölésre 
került a közterületi fásítás. A szabályzat előírásai 
biztosítják az értékes faegyedek védelmét, 
amelyek kivágása csak növényegészségügyi, élet- 
és vagyonvédelmi okokból, továbbá az árvízi 
védekezés számára szükséges helyigény 
biztosítása céljából lehetséges.  
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A hatályos szabályozási tervek 
figyelembevételével kerültek lehatárolásra a 
beépítésre szánt övezeteken belül az építési 
telkek megfelelő zöldfelületi tagolását biztosító 
telek zöldfelületként fenntartandó része 
szabályozási elemek. A jelölt területeken épület 
nem helyezhető el, és a burkolt felületek aránya 
legfeljebb 20% lehet (közhasználatú rekreációs 
rendeltetés elhelyezése esetén legfeljebb 40%).  

A városi park (Zvp) jelű övezetben megőrzendő 
karakterű parkterület került kijelölésre, ahol 
csak pihenőkertet, illetve díszkertet lehet 
létesíteni. 

A lehatárolt zöldterületeken belül kerülnek 
lehatárolásra a parkrendeltetés megjelölésével 
az adott funkciókhoz kapcsolódó elhelyezhető 
építmények (sportterület, játszótér, szabadtéri 
színpad). A jelölt terület nem elkeríthető. 

A nagyméretű, közterület-hiányos tömbök 
tagolása érdekében meghatározásra kerültek 
biztosítandó gyalogos kapcsolatok. 

 

 
A TSZT 2017-tel és az FRSZ-szel összhangban a 
Duna-part mentén kijelölésre kerültek a Duna-
parti városias jellegű / természetközeli 
sétányok nyomvonala. A városias nyomvonal 
mentén megfelelő szélességű (legalább 2,5 m) 
gyalogos felület biztosítandó a közhasználat 
számára, mely csakis a közmű és közlekedési 
építmények helyigénye miatt csökkenthető 1,5 
m-re. 

A védelemre érdemes természeti területen a 
természetes terepfelületet megváltoztatni, a 
talajvíz adottságait és a növényzetet károsan 
befolyásolni nem szabad.   

A TSZT 2017-tel és az FRSZ-szel összhangban 
kijelölésre kerül a településszerkezeti 
jelentőségű kerékpárút (EuroVelo).  

A TSZT 2017-tel és az FRSZ-szel összhangban 
kikötő számára szárazföldi parthasználati 
kapcsolat nem biztosítható jelöléssel szerepel a 
tervlapon az 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet 1. 
sz. melléklete alapján hajózásbiztonsági 
szempontból tiltott területek parthasználati 
szabályozási megfelelője. Továbbá vízbázis 
védelmi, valamint természetvédelmi okokból 
kerül tiltásra a parthasználat egyes szakaszokon. 
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A szabályzat rögzíti, hogy a tiltással nem érintett 
partszakaszokon mely hajóosztályok számára 
megengedett a parthasználat biztosítása, illetve 
az ehhez szükséges kikötői létesítmény 
elhelyezése. 

A közművekkel kapcsolatban a szabályzat rögzíti 
a teljes közművesítettség kötelezettségét azzal, 
hogy szennyvíz csatorna-közműpótló műtárgy 
létesítése és használata nem megengedett a 
szennyvizek befogadására alkalmas 
közcsatornával ellátott és a jelentős változással 
érintett területeken. A szenny- és csapadékvizek 
elvezetésére elválasztott rendszerű 
csatornahálózatot kell kiépíteni. 

A személygépjárművek tárolására és a 
kerékpárok tárolására vonatkozóan a szabályzat 
mellékleteiben került rögzítésre az építmények, 
rendeltetési egységek használatához szükséges 
várakozóhelyek, elhelyezési lehetőségek 
szükséges mennyisége. 

 
 

3.8.6. VÉDELEM, KORLÁTOZÁS ELEMEI 

Művi értékvédelem 

A terület egésze nyilvántartott régészeti 
lelőhely, míg a volt Gázgyár, az Óbudai-sziget és 
a Rakpartok területe, valamint az Újlaki-rakpart 
északi része védett régészeti lelőhely. 
Feltüntetésre került továbbá „A római limes 
magyarországi szakasza – A Ripa Pannonica” 
világörökség várományos helyszíne és annak 
védőövezete, valamint a műemléki védelem 

alatt álló ingatlanok, amelyek jellemzően az 
egykori gyárak (volt Gázgyár, volt Hajógyár). 

 

 
A volt Gázgyár területén található műemlékek 
közül az egyes ingatlanok műemlékké 
nyilvánításáról, egyes ingatlanok műemléki 
védettségének megszüntetéséről, valamint 
egyes műemlékvédelmi tárgyú miniszteri 
rendeletek módosításáról szóló 70/2013. (XII. 
16.) BM rendelet a Budapest III. kerület, 
19333/52 helyrajzi számú ingatlanon álló, az 
egyes ingatlanok műemlékké, valamint 
műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, 
illetőleg műemléki védettségének 
megszüntetéséről szóló 21/2004. (X. 12.) NKÖM 
rendeletet módosította, és a volt Gázgyár 
épületegyüttesének részeként védetté 
nyilvánított benzolfinomító műemléki 
védettségét – tekintettel arra, hogy a műemlék 
szakmai ismérveinek nem felel meg – 
megszüntette.  

Táj- és természetvédelem 

Feltüntetésre került az országos ökológiai 
hálózat ökológiai folyosó, és pufferterület 
övezete, amely magában foglalja az Óbudai-
szigetet, a Dunát és a part mentén jelentős 
területet lefedő, értékes ártéri erdőket. A 
tervezési terület egészét érinti a tájképvédelmi 
szempontból kiemelten kezelendő terület 
övezete.  

Az Óbudai-sziget partját szegélyező ártéri 
ligeterdők a TSZT 2017-tel összhangban 
védelemre érdemes természeti területként 
szabályozottak. 
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Egyéb korlátozó tényezők 

Ábrázolásra került a közúti és vasúti 
védőtávolság. 

A katasztrófavédelemmel kapcsolatban 
feltüntetésre került az adatszolgáltatók 
adatszolgáltatása alapján a fővédvonal és a 
nagyvízi meder területe. 

Ugyancsak adatszolgáltatás alapján került 
feltüntetésre az országos vízminőség-védelmi 
övezet – szennyvizek szempontjából érzékeny 
vízgyűjtőterület. 

Adatszolgáltatás alapján feltüntetésre került a 
vizbázisvédelmi terület – belső/külső 
hidrogeológiai A/B védőterületei. 

Közművek korlátozásai 

Közművekkel kapcsolatos korlátozást jelent a 
nagyközépnyomású földgáz gerincelosztó 
vezeték biztonsági övezete, a 120 kV-os 
légvezetékes villamos energia főelosztó hálózat 
biztonsági övezete, valamint a területen 
található szennyvízátemelők. 

 

3.8.7. TÁJÉKOZTATÓ ELEMEK 

A szabályozási tervlapon a tervezési területen 
kívüli, KÉSZ-ben meghatározni javasolt 
szabályozási vonalak feltüntetésre kerültek. 

Tájékoztató elemként szerepelnek a javasolt 
telekhatárok megszüntetése. 

A feltárt talajszennyezés megjelenítésre kerül a 
volt gázgyári területeken.  

A terv feltünteti a javasolt fővédvonalat, amely 
az Óbudai-sziget árvízvédelmét érinti.  
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3.9. A HATÁLYOS FŐVÁROSI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL ÉS FŐVÁROSI RENDEZÉSI 
SZABÁLYZATTAL VALÓ ÖSSZHANG BEMUTATÁSA 

3.9.1. TSZT 2017 
A TSZT 2017 Szerkezeti tervlap 1. 
Területfelhasználás tervlapja a tervezési 
területet Lk-2, Vt-M, Vi-1, Vi-2, Gksz-1, K-Rek 
jelű beépítésre szánt területfelhasználási 
egységekbe sorolja. A beépítésre nem szánt 
területeket Zvp, Zkp, Ek, Kb-Rek, Kb-Rég, KÖu, 
KÖk és Vf jelű területfelhasználási egységekbe 
sorolja.  

 
 

Az OTÉK 7. § (1) pontjában előírtak szerint „a 
területfelhasználási egységek területeit 
közterületekre és egyéb (közterületnek nem 
minősülő) területekre kell tagolni. A beépítésre 
szánt területeket építési övezetekbe, a beépítésre 
nem szánt területeket övezetekbe kell sorolni.”  

Ennek megfelelően a TSZT 2017 által 
meghatározott területfelhasználási egységek az 
alábbi övezetekre és építési övezetekre 
tagolódnak:  

Az Lk-2 jelű területfelhasználási egység:  
 Lk-2 jelű, A Gázgyári tisztviselő lakótelep 
kisvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű 
lakóterület építési övezetre.  

Az Vt-M jelű területfelhasználási egység:  
 Vt-M jelű, Az Aquincum Hotel és az Óbudai 
Zsinagóga mellékközpont terület építési 
övezetre. 

A Vi-1 jelű területfelhasználási egység:  
 Vi-1/M-1 jelű, A volt BUSZESZ átalakuló 
intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű 
terület építési övezetre. 

A Vi-2 jelű területfelhasználási egység:  
 Vi-2/1 jelű, Az Aquincum Campus intézményi, 
jellemzően szabadonálló jellegű terület építési 
övezetre és 

 Vi-2/2 jelű, A védett kátrány tározó tornyok és 
környezetük átalakuló, intézményi, jellemzően 
szabadonálló jellegű terület építési övezetre. 

 Vi-2/3 jelű, A volt Gázgyár Duna és az Ángel 
Sanz Briz út közötti, valamint a Gázgyár utca 
menti, átalakuló, intézményi, jellemzően 
szabadonálló jellegű terület építési övezetre és 

 Vi-2/4 jelű, Az Ángel Sanz Briz út menti, 
átalakuló intézményi, jellemzően szabadonálló 
jellegű terület építési övezetre és 

 Vi-2/5 jelű, A Graphisoft Park intézményi, 
jellemzően szabadonálló jellegű terület építési 
övezetre és 

 Vi-2/6 jelű, A volt Gázgyár Duna és Gázgyár 
utca menti átalakuló intézményi, jellemzően 
szabadonálló jellegű terület építési övezetre.  
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A Gksz-1 jelű területfelhasználási egység:  
 Gksz-1 jelű, Az Árpád fejedelem útja és a 
gyorsvasúti vonal közötti gazdasági, jellemzően 
kereskedelmi, szolgáltató terület építési 
övezetre. 

 
A K-Rek jelű területfelhasználási egység:  
 K-Rek/1 jelű, Az Óbudai-sziget déli 
szigetcsúcsi részének átalakuló nagykiterjedésű 
és rekreációs területe építési övezetre és 

 K-Rek/2 jelű, Az Óbudai-sziget nyugati 
részének átalakuló nagykiterjedésű és rekreációs 
területe építési övezetre és 

 K-Rek/3 jelű, Az Óbudai-sziget keleti részének 
átalakuló nagykiterjedésű és rekreációs területe 
építési övezetre és 

 K-Rek/4 jelű, Az Óbudai-szigeten lévő 
sporttelep déli részének nagykiterjedésű és 
rekreációs területe építési övezetre és 

 K-Rek/5 jelű, Az Óbudai-szigeten lévő 
sporttelep középső részének nagykiterjedésű és 
rekreációs területe építési övezetre és 

 K-Rek/6 jelű, Az Óbudai-szigeten lévő 
sporttelep északi részének nagykiterjedésű és 
rekreációs terület építési övezetre  

 K-Rek/7 jelű, Az Újlaki-rakpart 
nagykiterjedésű és rekreációs terület építési 
övezetre és 

 Kt-Zkp jelű, közpark terület övezetre és 

 Kt-Zkk jelű, közkert terület övezetre.  

 A Kb-Rek jelű területfelhasználási egység:  
 Kb-Rek jelű, Az Újlaki rakpart rekreációs célú, 
jelentős zöldfelületű terület övezetre.  
 

A Kb-Rég jelű területfelhasználási egység:  
 Kb-Rég jelű, átalakuló régészeti bemutató 
terület övezetre.  
 
A Zvp jelű területfelhasználási egység:  
 Zvp jelű, Az Óbudai-sziget városi park terület 
övezetre.  
 
A Zkp jelű területfelhasználási egység:  
 Zkp/Kp jelű, közpark terület övezetre és 
 Zkp/Kk-1 jelű, közkert terület övezetre és 

 Zkp/Kk-2 jelű, volt gázgyári terület Duna 
menti közkert terület övezetre és 
 Zkp/Közmű jelű, a Budaújlaki vízműtelep 
terület övezetre. 
 

Az Ek jelű területfelhasználási egység:  
 Ek jelű, közjóléti erdő terület övezetre. 
 
A KÖu jelű területfelhasználási egység:  
 KÖu-2 jelű I. rendű főutak területe övezetre és 

 KÖu-3 jelű II. rendű főutak területe övezetre. 

A KÖk jelű területfelhasználási egység:  
 KÖk jelű, kötöttpályás közlekedési 
létesítmények terület övezetre.  
 

Az Vf jelű területfelhasználási egység:  
 Vf jelű, folyóvíz medre és partja övezetre. 

A TSZT 2017 Szerkezeti tervlap 1. 
Területfelhasználás tervlapján szereplő, az 
övezeteket, építési övezeteket befolyásoló 
egyéb elemek, melyek érintik a tervezési 
területet: jelentős változással érintett területek, 
szerkezeti jelentőségű zöldfelületi kapcsolat, 
jelentős kondicionáló közterületi zöldfelület, 
tervezett erdő és zöldterületek, valamint a 
meglévő és tervezett Duna-hidak helye.  

A TSZT 2017 Szerkezeti tervlap 2. Közlekedési 
infrastruktúra tervlapja alapján feltüntetésre 
kerültek az Újpesti vasúti híd az Árpád híd, mint 
I. rendű főút, valamint a Pesti alsó rakpart, mint 
II. rendű főút. A közúti és vasúti infrastruktúrán 
túl megjelenik a településszerkezeti jelentőségű 
kerékpáros infrastruktúra nyomvonala, amely 
részben tervezett.  

A tervezési területen belül több tervezett elem is 
szerepel, ezek a Körvasút menti körút az Óbuda-
Aquincum Duna-híddal, az Óbudai szigetre 
tervezett gyalogos híd, valamint a HÉV vonalat –
az Észak Déli regionális gyorsvasút 
létrehozásakor felváltó villamos közlekedés. 

A TSZT 2017 Szerkezeti tervlap 3. Az épített 
környezet értékeinek védelme a) Más jogszabállyal 
érvényesülő művi értékvédelmi, örökségvédelmi 
elemek tervlapja alapján szabályozási terven 
feltüntetésre kerülnek a világörökségi várományos 
helyszín területek, a világörökségi várományos 
helyszín védőövezetének határai, a műemlékek, 
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műemléki környezetek területe, a határozattal 
védett régészeti lelőhelyek területe, valamint a 
nyilvántartott régészeti lelőhelyek.  

A TSZT 2017 Szerkezeti tervlap 3. Az épített 
környezet értékeinek védelme b) Épített 
környezet védelmével kapcsolatos magassági 
korlátozások területi lehatárolása tervlapja 
alapján a területet a III. párkánymagassági 
kategória és a szigetek magassági korlátozásával 
érintett beépítésre szánt területek érintik.  

A TSZT 2017 Szerkezeti tervlap 4. Zöldfelület-, 
táj- és természetvédelem tervlapja alapján 
feltüntetésre került a területet érintő országos 
ökológiai hálózat- ökológiai folyosó és 
pufferterület övezete, a tájképvédelmi 
szempontból kiemelten kezelendő terület 
övezete, valamint az Óbudai-sziget védelemre 
érdemes természeti területe. 

A TSZT 2017 Szerkezeti tervlap 5. 
Környezetvédelem, veszélyeztetett és 
veszélyeztető tényezőjű területek tervlapja 
szerint több potenciálisan talajszennyezett 
terület is található, amelyek nem kerültek a 
szabályozási terven feltüntetésre. 

A TSZT 2017 Szerkezeti tervlap 6. Védelmi, 
korlátozási területek tervlapján szereplő elemek 
közül a szabályozási terven feltüntetésre került a 
vasúti és a gyorsvasúti védőtávolság, a 120 kV-os 
távvezeték és a nagynyomású gázvezeték és 
létesítmények biztonsági övezete, a belső, a 
külső, a hidrogeológiai A és a hidrogeológiai B 
védőterület, a nagyvízi meder területe, valamint 
az árvízvédelmi fővonalak.  

A TSZT zöldterületi mérlegre vonatkozó előírása 
szerint a meglévő zöldterületek védelme és a 
megfelelő zöldterületi ellátottság érdekében a 
hatályos kerületi településrendezési 
eszközökben szereplő zöldterületként besorolt 
övezetek nagysága (a fásított közterek és az 
egyéb, közhasználatra nem szánt zöldfelületek 
kivételével) új kerületi településrendezési eszköz 
készítése során összességében csak azon 
területek nagyságával csökkenhet, ahol a TSZT 
infrastruktúra elemeket, különleges beépítésre 
nem szánt, rekreációs célú, jelentős zöldfelületű 
területet, vagy különleges beépítésre nem szánt, 
régészeti bemutató területet határoz meg 
(Óbuda DÉSZ I. szakasz szempontjából releváns 
esetek kerültek felsorolásra). 

 

 

Zöldterületi mérlegbe nem beleszámítandó, 
jelenleg hatályos övezetek nagysága:  

KVSZ DÉSZ Terület (m2) 
Z-Fk Zkp/Zkk 53 416 
Z-Kp Kb-Rég 38 209 
Z-kp Kb-Rek 12 132 
Z-Kp KÖu, KÖk 5 725 

Összesen 109 482 
 

Az alábbi táblázatban látható a tervezési terület 
zöldfelületi mérlegének számítási eredménye és 
a TSZT-nek való megfelelőség igazolása: 

Jelenlegi zöldterületek nagysága 
(KVSZ) 

769 036 m2 

Ebből a zöldterületi mérlegbe nem 
beleszámítandó 

109 482 m2 

Minimális tervezendő zöldterület 659 554 m2 

Tervezett zöldterületek nagysága 
(DÉSZ) 

778 513 m2 

Különbség 118 959 m2 

A táblázatból látható, hogy a zöldterületek 
nagysága összességében növekszik. 
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3.9.2. BEÉPÍTÉSI SŰRŰSÉG ÉS 
ZÖLDFELÜLETI ÁTLAGÉRTÉK 
Beépítési sűrűség ellenőrzése 

A tervezési területen az alábbi beépítésre szánt 
területfelhasználási egységek találhatóak:  

 Területfelhasználási 
egység 

bs bsá bsp 

1. Vi-2 1,75 1,25 0,5 

2. Lk-2 1,25 0,75 0,5 

3. K-Rek 1,0 0,75 0,25 

4. K-Rek 1,25  1,0 0,25 

5. K-Rek  1,25 1,0 0,25 

6. K-Rek 1,0 0,75 0,25 

7. Vi-1 4,25  3,0 1,25 

8. Vt-M 3,5  2,5 1,0 

9. Gksz-1 1,0 2,0 0,0 

10. K-Rek 0,75  0,5 0,25 

 
 
 

1. FRSZ – Vi-2 (1,25+0,5) 

 
FRSZ 

sűrűség Terület 
m2 

Építhető szintterület m2 

Bsa Bsp általános parkoló 

1,25 0,5 283 837 354 796 141 919 

DÉSZ  
építési 

övezet jele 
szintterületi 

mutató Terület 
m2 

Építhető szintterület 
m2 

szma szmp általános parkoló 

Vi-2/3 2,0 0,5 32 720   65 440 16 360 

Vi-2/2 1,3 0,5 40 594  52 772 20 297 

Vi-2/6 2,0 0,5 46 977  93 954 23 488  

Vi-2/1 1,0 0,5 30 098 30 098 15 049 

Vi-2/5 0,8 0,5 93 384 74 707 46 692 

Vi-2/4 1,2 0,5 26 634 31 961 13 317 
Σ    348 932 135 203 

354 796 > 348 932 és 141 919 > 135 203 = MEGFELE
L 

2. FRSZ – Lk-2 (0,75+0,5) 

 
FRSZ 

sűrűség Terület 
m2 

Építhető szintterület m2 

Bsa Bsp általános parkoló 

0,75 0,5 35 904 26 928 17 952 

DÉSZ  
építési 

övezet jele 
szintterületi 

mutató Terület 
m2 

Építhető szintterület 
m2 

szma szmp általános parkoló 

Lk-2 0,6 0,4 31 381 18 829 12 552 
Σ      

26 928 > 18 829 és 17 952 > 12 552 = MEGFELEL 

3. FRSZ – K-Rek (0,75+0,25) 

 
FRSZ 

sűrűség Terület 
m2 

Építhető szintterület m2 

Bsa Bsp általános parkoló 

0,75 0,25 219 171 164 378 54 793 

DÉSZ  
építési 

övezet jele 
szintterületi 

mutató Terület 
m2 

Építhető szintterület 
m2 

szma szmp általános parkoló 

K-Rek/6 0,4 0,15  73 477 29 391  11 022 

K-Rek/5 0,5 0,35 11 112 5 556 3 889 

K-Rek/4 0,2 0,35 8 337 1 667 2 918 
Σ    36 614 17 829 

164 378 > 36 614 és 54 793 > 17 829 = MEGFELEL 
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4. FRSZ – K-Rek (1,0+0,25) 

 
FRSZ 

sűrűség Terület 
m2 

Építhető szintterület m2 

Bsa Bsp általános parkoló 

1,0 0,25 152 256 152 256 38 064 

DÉSZ  
építési 

övezet jele 
szintterületi 

mutató Terület 
m2 

Építhető szintterület 
m2 

szma szmp általános parkoló 

K-Rek/3 0,5 0,25 124 290 62 145  31 073 
Σ      

152 256 > 62 145 és 38 064 > 31 073 = MEGFELEL 

5. FRSZ – K-Rek (1,0+0,25) 

 
FRSZ 

sűrűség Terület 
m2 

Építhető szintterület m2 

Bsa Bsp általános parkoló 

1,0 0,25 39 674 39 674 9 918 

DÉSZ  
építési 

övezet jele 
szintterületi 

mutató Terület 
m2 

Építhető szintterület 
m2 

szma szmp általános parkoló 

K-Rek/2 0,45 0,25 39 674 17 853 9 918 
Σ      

39 674 > 17 853 és 9 918 > 9 918 = MEGFELEL 
 

6. FRSZ – K-Rek (0,75+0,25) 

 
FRSZ 

sűrűség Terület 
m2 

Építhető szintterület m2 

Bsa Bsp általános parkoló 

0,75 0,25 4 870 3 652 1 217 

DÉSZ  
építési 

övezet jele 
szintterületi 

mutató Terület 
m2 

Építhető szintterület 
m2 

szma szmp általános parkoló 

K-Rek/1 0,75 0,25 4 868 3 651 1 217 
Σ      

3 652 > 3 651 és 1 217 > 1 217 = MEGFELEL 

 

7. FRSZ – Vi-1 (3,0+1,25) 

 
FRSZ 

sűrűség Terület 
m2 

Építhető szintterület m2 

Bsa Bsp általános parkoló 

3,0 1,25 103 732 311 196 129 665 

DÉSZ  
építési 

övezet jele 
szintterületi 

mutató Terület 
m2 

Építhető szintterület 
m2 

szma szmp általános parkoló 

Vi-1/M-1      
 

A Vi-1/M-1 jelű építési övezetben a szabályozás épület elhelyezését 
nem teszi lehetővé, így a beépítési sűrűség igazolása nem indokolt. 
Az építési övezet területe egyesíthető a szomszédos Vi-1 jelű 
építési övezettel, amely esetben a szomszédos Vi-1 jelű övezet 
szabályozási határértékeit és rendelkezéseit kell figyelembe venni. 
A beépítési sűrűség ellenőrzése ebben az esetben válik indokolttá.  
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8. FRSZ – Vt-M (2,5+1,0) 

 
FRSZ 

sűrűség Terület 
m2 

Építhető szintterület m2 

Bsa Bsp általános parkoló 

2,5 1,0 72 529 181 323 72 529 

DÉSZ  
építési 

övezet jele 
szintterületi 

mutató Terület 
m2 

Építhető szintterület 
m2 

szma szmp általános parkoló 

Vt-M 3,5 1,0 19 324 67 634 19 324 

VK-III/1* 2,5 0 11 118 27 794 0 

VK-III/3* 4,0 0 8 265 33 061 0 
Σ    128 489 19 324 

181 323 > 128 489 és 72 529 > 19 324 = MEGFELEL 

  *Hatályos szabályozási tervek figyelembevételével számolva 

9. FRSZ – Gksz-1 (1,0+0,0) 

 
FRSZ 

sűrűség Terület 
m2 

Építhető szintterület m2 

sa Bsp általános parkoló 

1,0 0,0 3 790 3 790 0 

DÉSZ  
építési 

övezet jele 
szintterületi 

mutató Terület 
m2 

Építhető szintterület 
m2 

szma szmp általános parkoló 

Gksz-1 0,2 0,0 3 649 730 0 
Σ      

3 790 > 730 és 0 > 0 = MEGFELEL 

 
 
 
 
 
 

 

10. FRSZ – K-Rek (0,5+0,25) 

 
FRSZ  

sűrűség Terület 
m2 

Építhető szintterület m2 

Bsa Bsp általános parkoló 

0,5 0,25 6 714 3 357 1 679 

DÉSZ  
építési 

övezet jele 
szintterületi 

mutató Terület 
m2 

Építhető szintterület 
m2 

szma szmp általános parkoló 

K-Rek/7 0,5 0,20 6 528 3 264 1 306 
Σ      

3 357 > 3 264 és 1 679 > 1 306 = MEGFELEL 
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Zöldfelületi átlagérték ellenőrzése 

A TSZT 2017 a Vi-2 jelű intézményi, jellemzően 
szabadonálló jellegű területen 25%-ban, az Lk-2 
jelű kisvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű 
lakóterületen 35%-ban és a Kb-Rek jelű 
rekreációs célú, jelentős zöldfelületű területen 
pedig 60%-ban határozza meg a legkisebb 
zöldfelületi átlagértéket. 

Az említett építési övezetekben a zöldfelület 
legkisebb mértéke az alábbiak szerint alakul: 

TSZT 2017 – Vi-2 

Zöldfelületi átlagérték 
Terület 

m2 
Zöldfelület legkisebb 

nagysága m2 

25% 286.151 71.538 

DÉSZ 
építési övezet 

jele Terület 
m2 

Zöldfelület 
legkisebb 

mértéke % 

Zöldfelület 
legkisebb 

nagysága m2 

Vi-2/1 30.098 35 10.534 
Vi-2/2 41.852 50 20.926 
Vi-2/3 19.650 50 9.825 
Vi-2/4 26.634 50 13.317 
Vi-2/5 93.184 50 46.592 
Vi-2/6 58.970 50 20.640 
Kt-Kk 14.602 0 0 

Kt-Kgy 1161 0 0 
Σ 286.151  101.194 

71.538 < 101.194 = MEGFELEL 

 

TSZT 2017 – Lk-2 

Zöldfelületi átlagérték 
Terület 

m2 
Zöldfelület legkisebb 

nagysága m2 

35% 35.906 12.567 

DÉSZ 
építési övezet 

jele Terület 
m2 

Zöldfelület 
legkisebb 

mértéke % 

Zöldfelület 
legkisebb 

nagysága m2 

Lk-2 31.928 50 15.964 
Kt-Kk 3.978 0 0 

Σ 35.906  15.964 

12.567 < 15.964 = MEGFELEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSZT 2017 – Kb-Rek 

Zöldfelületi átlagérték 
Terület 

m2 
Zöldfelület legkisebb 

nagysága m2 

60% 12.132 7.279 

DÉSZ 
építési övezet 

jele Terület 
m2 

Zöldfelület 
legkisebb 

mértéke % 

Zöldfelület legkisebb 
nagysága m2 

Kb-Rek 12.132 75 9.099 
Σ 12.132  9.099 

7.279 < 9.099 = MEGFELEL 
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3.9.3. FRSZ 
A beépítési sűrűségre vonatkozó előírások 

„4. § (1) Az 1. melléklet a TSZT szerinti területfelhasználási 
egységekre vonatkozóan területi meghatározással rögzíti a 
beépítési sűrűséget, amelyet a kerületi építési 
szabályzatban (a továbbiakban: KÉSZ-ben) megállapításra 
kerülő építési övezetek beépítési paramétereinek 
meghatározásánál oly módon kell figyelembe venni, hogy a 
területfelhasználási egységen belül meghatározott összes 
építési övezet megengedett szintterülete együttesen nem 
haladhatja meg a beépítési sűrűség alapján számított 
szintterületet.” 
 Az előírás a tervezési területen teljesül. Lásd 
feljebb a beépítési sűrűség ellenőrzését. 

„4. § (2) A beépítési sűrűség (a továbbiakban: bs) 1. 
mellékletben jelölt értéke  
a) a területfelhasználási egység szerint elhelyezhető 
funkciókra vonatkozó általános sűrűségi értékből (a 
továbbiakban: bsá), és  
b) a parkolás épületen belüli támogatása céljából 
kizárólag az épületen belül elhelyezhető parkolók számára – 
a kiszolgáló közlekedési területeikkel együtt – igénybe 
vehető parkolási sűrűségi értékből (a továbbiakban: bsp) 
tevődik össze.” 
 A szabályzat analóg módon határozta meg a 
szintterületi mutató értékét: „Szintterületi 
mutató (szm): Az összes építhető bruttó 
szintterület és a telekterület hányadosa. Az 
összes építhető bruttó szintterület értéke 
általános szintterületi mutató értékből (szmá) és 
kizárólag az épületen belül elhelyezhető 
parkolók – a kiszolgáló közlekedési területeikkel 
együtt – épületen belüli elhelyezésére igénybe 
vehető parkolási szintterületi mutató értékből 
(szmp) adódik össze (szm=szmá+szmp).” A 
beépítési sűrűség ellenőrzését lásd feljebb.  

„4. § (3) Egy adott területfelhasználási egységen belül az 1. 
mellékletben meghatározott beépítési sűrűség alapján az 
építési övezetek előírásait és beépítési paramétereit a KÉSZ-
ben differenciáltan, de jelentős jellemzőbeli különbségek 
nélkül lehet meghatározni.” 
 A rendelkezés figyelembe vételével kerültek 
meghatározásra az építési övezetek. 

„4. § (4) Azokban az esetekben, ahol az 1. mellékletben 
jelölt többszintes területfelhasználás esetén a 
„Közlekedéshez kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgáló 
terület (K-Közl)” a helybiztosítás szempontjából a 
meghatározó területfelhasználás, a kiegészítő használatra 
csak a 2,0 bs érték feletti rész vehető igénybe.” 
 A területet nem érinti. 

„4. § (5) Azokban az esetekben, ahol az 1. mellékletben 
jelölt többszintes területfelhasználás esetén beépítésre nem 
szánt Közúti közlekedési terület (a továbbiakban: KÖu) vagy 
Kötöttpályás közlekedési terület (a továbbiakban: KÖk) 
területfelhasználási egység a helybiztosítás szempontjából a 

meghatározó területfelhasználás, a kiegészítő használatra 
csak a 1,0 bs érték feletti rész vehető igénybe.” 
 A területet nem érinti. 

„4.§ (6) Azokban az esetekben, ahol az 1. mellékletben 
átmeneti hasznosítás lehetősége biztosított beépítésre 
szánt területfelhasználási egység céljára, a bs értéke nem 
lehet magasabb a tervezett területfelhasználás értékénél, 
de legfeljebb 2,0 lehet.” 
 Az érintett területen a tervezett 
területfelhasználással azonos a bs érték. 

„(6a) A Vi-2 jelű területekre meghatározott bsp érték az 
1. mellékletben területileg meghatározott, „infrastruktúra 
függvényében ütemezetten igénybe vehető, változással 
érintett”, valamint a „jelentős változással érintett” területek 
esetén legfeljebb 0,5 értékkel növelhető, de az 1,25 értéket 
nem haladja meg.” 
 Figyelembe vételre került. 

 „4. § (7) Az 1. mellékleten „Kertvárosias környezetben 
intézményi területek irányadó meghatározása” jelöléssel 
ellátott területeken a kerületi településrendezési eszközben 
lehatárolt területre vonatkozóan a bs értéke legfeljebb 1,6 
(bsá 1,2+ bsp 0,4).” 
 A területet nem érinti. 

 „4. § (8) A kerület közigazgatási határa egyúttal 
területfelhasználási egység határa is.” 
 Figyelembe vételre került. 

Egyes területek beépítési magasságának 
korlátozásával kapcsolatos előírások 

„5. § (1) A 5.-12. § rendelkezéseit új épület létesítése, vagy 
meglévő épület beépítési magasságát növelő bővítése során 
kell alkalmazni.” 
 Figyelembe vételre került. 

„5. § (2) A KÉSZ-ben a beépítési jellemzőknek legjobban 
megfelelő, a beépítési magasság gyűjtőfogalma alá tartozó 
épületmagasság, homlokzatmagasság és párkánymagasság 
vegyesen is alkalmazható az ÉHAT/112/1/2014. számú 
OTÉK-tól való eltérési engedély alapján.” 
 A területen az épületmagasság fogalma került 
alkalmazásra. 

„5. § (3) A Budai Vár 3. mellékletben lehatárolt területén a 
jellegzetes karakter megőrzését szolgáló egyedi magassági 
szabályozás határozható meg.” 
 A területet nem érinti. 

„5. § (4) A 3. melléklet szerint magassági korlátozással 
érintett védett területeken a beépítési magasság nem lehet 
nagyobb a kialakult beépítésre jellemző magassági 
értéknél.” 
 Figyelembe vételre került. 

„5. § (5) Az 6.-8. §-ban foglalt rendelkezések a megengedett 
legnagyobb párkánymagasság meghatározására 
szolgálnak, amelyek szabályozásával érintett területeket a 
3. melléklet tünteti fel az alábbiak szerint: 
a) kiemelten védendő karakterű terület – megengedett 
legnagyobb párkánymagasság I. kategória (a továbbiakban: 
I. párkánymagassági kategória), 
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b) karakterőrző terület – megengedett legnagyobb 
párkánymagasság II. kategória (a továbbiakban: II. 
párkánymagassági kategória), 
c) egyes változással érintett, jellemzően új beépítésű terület 
– megengedett legnagyobb párkánymagasság III. kategória 
(a továbbiakban: III. párkánymagassági kategória).” 
 Figyelembe vételre került. 

Az I.-II. párkánymagassági kategória területei 6. § 
(1) Az I.-II. párkánymagassági kategóriájú terület 
rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a 8. § kiegészítő 
rendelkezéseivel.  

(2) A legnagyobb párkánymagasságra vonatkozó 
rendelkezések figyelmen kívül hagyhatók a 3. mellékleten 
lehatárolt I.-II.  párkánymagassági kategóriájú területeken, 
ha a beépítés 12,5 méternél alacsonyabb beépítési 
magassággal tervezett, vagy már kialakult szabadonálló, 
vagy telepszerű jellemzőkkel rendelkezik. 
A b) pont esetében az I. párkánymagassági kategóriájú 
területen a beépítési magasság nem haladhatja meg a 33,0 
métert. 
(3) Ahol a 3. mellékleten az I. és II. párkánymagassági 
kategóriájú terület közterületen találkozik, ott a közterület 
menti egy-egy teleksoron a kettő közül bármelyik 
párkánymagassági kategóriájú terület szabálya 
alkalmazható.  
(4) Az utcai légtérarányt és a megengedett legnagyobb 
párkánymagasság értékét a közterület átlagos 
szélességének függvényében a 6. melléklet rögzíti, 
amelynek keretein belül a KÉSZ meghatározza a 
megengedett legnagyobb párkánymagasság értékét. 
(5) A megengedett legnagyobb párkánymagasságot arra az 
utcára kell vonatkoztatni, amely felé az adott épület 
homlokzata tekint. Saroktelek esetén a szélesebb utcát lehet 
figyelembe venni, alacsonyabb épülethez való megfelelő 
illeszkedés mellett a (7) – (8) bekezdések figyelmen kívül 
hagyásával. 
(6) A megengedett legnagyobb párkánymagasság az adott 
tömb érintett teleksora előtti közterület átlagos 
szélességének és a 6. mellékletben rögzített utcai 
légtéraránynak a szorzata, amely (7) bekezdés 
figyelembevétele mellett nem lehet nagyobb az ott 
meghatározott maximált értéknél sem. 
(7) Az I. párkánymagassági kategóriájú területen: 
az épület párkánymagassága a 6. mellékletben 
meghatározottak figyelembevételével sem lehet nagyobb az 
adott épülethez csatlakozó magasabb épület közterület 
felőli párkánymagasságánál;  
a Duna-part menti épületsor meglévő épületeinek 
párkánymagassága nem növelhető, kivéve a 8. § (5) 
bekezdésben foglalt eseteket. 
(8) A (6) bekezdésben meghatározott értéktől a II. 
párkánymagassági kategóriájú területen eltérni akkor lehet, 
a) ha a közterület átlagos szélessége és a 
szomszédos csatlakozó épület közterület felőli 
párkánymagassága nagyobb, mint 21,0 méter, ez esetben a 
megengedett legnagyobb párkánymagasság növelhető, de 
a magasabbik szomszédos épület párkánymagasságát nem 
haladhatja meg; 
b) ha az adott ingatlan a 3. mellékletben jelölt főút 
menti egy-egy teleksávban helyezkedik el, ez esetben a főút 
felé a megengedett legnagyobb párkánymagasság 25,0 
méter.” 

 Az I. párkánymagasság kategória a területet 
nem érinti. A II. párkánymagassági kategória 
tekintetében az előírások figyelembe vételre 
kerültek.  

A III. párkánymagassági kategória területei 7. § 
(1) A III. párkánymagassági kategóriájú terület előírásait 
együtt kell alkalmazni a 8. § kiegészítő rendelkezéseivel.  
(2) A területen a megengedett legnagyobb 
párkánymagasság az egymással szemközt elhelyezkedő és 
átfedő utcai homlokzatok közötti távolság és az 1,25-ös 
érték szorzata, ha a KÉSZ-ben 
a) a beépítési mód zártsorúan kerül meghatározásra, és  
b) a jellemző beépítési magasság a 12,5 métert meghaladja, 
de az épület nem magasépület.  
(2a) Magasépület létesítése esetén az átfedő utcai 
homlokzatok között  
a)30 méter-es magasságot meg nem haladó épületrészek 
között a (2) bekezdés szerinti,  
b)magasház 30 méter-es magasságot meghaladó részeinek 
homlokzatától legalább 30 méter, 
c) toronyház 30 méter-es magasságot meghaladó részeinek 
homlokzatától legalább 40 méter  
távolságot kell tartani. 
(2b) Amennyiben az utca két oldalán eltérő 
megengedett legnagyobb párkánymagasság kerül 
meghatározásra, a (2) és (2a) bekezdés a) pontja szerinti 
légtéraránynak azok magassági átlagára kell teljesülnie. 

(3) Saroktelek esetén a megengedett legnagyobb 
párkánymagasság értékét az egymással szemben 
elhelyezkedő és átfedő homlokzatok közül a nagyobb 
távolság szerinti értéknek megfelelően lehet megállapítani. 

 Figyelembe vételre került. 

Az I., II. és III. párkánymagassági kategória területeinek 
kiegészítő rendelkezései 8. § 
 Figyelembe vételre került. 

4. Egyes kisvárosias és kertvárosias területekre vonatkozó 
beépítési magasságok 9. § 
 A területet nem érinti. 

5. Egyes dunai szigetekre vonatkozó magassági 
rendelkezések 10. § 
A 3. melléklet szerint lehatárolt szigetek beépítésre szánt 
területein az épület legmagasabb pontja legfeljebb 18,0 
méter lehet. 
 Figyelembe vételre került. 

6. Magasépítményekre vonatkozó szabályozás 11. § 
 A területet nem érinti. 

7. Beépítésre nem szánt területekre vonatkozó magassági 
szabályozás  
„12. § (1) A beépítésre nem szánt területek legnagyobb 
beépítési magassága 
a) a különleges területfelhasználási kategóriába sorolt 
területeken 9,0 méter; 
b) mezőgazdasági területfelhasználási kategóriába sorolt 
ba) Má általános mezőgazdasági művelésre szánt területen 
9,0 méter, 
bb) Mk kertes mezőgazdasági területen 4,5 méter; 
c) zöldterület területfelhasználási kategóriába sorolt 
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ca) 5 hektárnál kisebb Zkp közkert, közpark területen 4,5 
méter, 
cb) a Duna-parti építési szabályzatban meghatározható 
eltérések figyelembe vétele mellett Zvp városi park 
területen 9,0 méter az ÉHAT/112/1/2014. számú OTÉK-tól 
való eltérési engedély alapján.” 
 Figyelembe vételre került. 

„12. § (2) A beépítésre nem szánt területek (1) bekezdésben 
felsorolt területein az épületnek nem minősülő építmény 
bármely részének az építmény terepcsatlakozásától mért 
legmagasabb pontja 25,0 méter lehet.” 
 Figyelembe vételre került. 

A közlekedési infrastruktúrára vonatkozó 
rendelkezések 

8. Közúti közlekedési terület (KÖu)    
„13. § (1) Az 1. melléklet szerint KÖu területfelhasználási 
egységbe sorolt közúti elemek hálózati szerepe  
a) gyorsforgalmi közutak (KÖu-1),  
b) I. rendű főutak (KÖu-2),  
c) II. rendű főutak (KÖu-3),  
d) településszerkezeti jelentőségű gyűjtő utak (KÖu-4).” 
 A területen KÖu-2 jelű I. rendű főutak és KÖu-
3 jelű II. rendű főutak területe övezetek kerültek 
kijelölésre. 

„13. § (2) Tervezett I. rendű főúthálózati elem 
megvalósítása során  
a) legalább 2x2 forgalmi sávos keresztmetszetet kell 
kialakítani, 
b) felszíni szakaszon kerékpáros infrastruktúra csak 
önállóan (kerékpárút vagy kétoldali irányhelyes 
kerékpársáv) létesíthető,  
c) közterületi parkoló csak szervizútról megközelíthetően, 
vagy önálló parkolási létesítményként valósítható meg.” 
 Az előírások a KÖu-2 övezet előírásaiba 
beépítésre kerültek. 

 „13. § (3) Tervezett II. rendű főúthálózati elem 
megvalósítása során  
a) felszíni szakaszon kerékpáros infrastruktúra csak 
önállóan (kerékpárút vagy kétoldali irányhelyes 
kerékpársáv) létesíthető,  
b) szervizút nélküli közterületi parkoló csak úttengellyel 
párhuzamosan alakítható ki.” 
 Az előírások a KÖu-2 övezet előírásaiba 
beépítésre kerültek. 

 „13. § (4) Az I. és II. rendű főutak területén – az eseti 
forgalomkorlátozási beavatkozások kivételével – nem 
szüntethető meg a közúti gépjárműforgalom.” 
 Az előírás a KÖu-2 és KÖu-3 övezet 
előírásaiba beépítésre került. 

9.  Kiemelt jelentőségű gyalogos felületek 
„14. § (1) A világörökségi helyszínek és védőövezetük 
közterületeinek színvonalas kialakítása érdekében a 
közterület kialakítása vagy átalakítása csak közterület-
alakítási terv alapján történhet.” 
 A területet nem érinti. 

„14. § (2) Az 1. mellékletben tervezettként jelölt, „szerkezeti 
jelentőségű korzó” megnevezésű útvonalakat 
gyalogosútként, vagy gyalogos- és kerékpárútként kell 
kialakítani és fenntartani. A korzó kialakításakor legalább 
6,0 m széles gyalogosfelületet kell biztosítani, amely 
kizárólag az egyéb közlekedési elemek és közmű 
létesítmények helyigénye miatt csökkenthető. A korzó 
kialakítása során meg kell teremteni a Duna-parttal való 
kapcsolatot, kivéve ott, ahol annak fizikai akadálya van.” 
 A területet nem érinti. 

„14. § (3) Az 1. mellékletben tervezettként jelölt, „szerkezeti 
jelentőségű városias sétány” megnevezésű útvonalakon a 
gyalogos és kerékpáros forgalom számára is helyet 
biztosító, a különböző közlekedési módokat megfelelően 
elválasztó, legalább 4,0 m széles burkolt felületet kell 
kialakítani és fenntartani, amely kizárólag az egyéb 
közlekedési elemek és közmű létesítmények helyigénye 
miatt csökkenthető. A sétány mentén legalább egyoldali 
fasort kell telepíteni, illetve fenntartani.” 
 A Duna-parti városias sétány kijelölésre került 
a szabályozási terven. 

„14. § (4) Az 1. mellékletben tervezettként jelölt, „szerkezeti 
jelentőségű természetközeli sétány” megnevezésű 
útvonalon a természetközeli állapot megőrzése érdekében a 
sétány nyomvonalát, szélességét és anyaghasználatát az 
igénybevételtől függően úgy kell megválasztani, hogy a 
természeti környezet értékeinek megtartása biztosított 
legyen.” 
 A Duna-parti természetközeli sétány 
kijelölésre került a szabályozási terven. 

10. Változással érintett területek belső közlekedésével 
kapcsolatos előírások 

„15. § (1) Az 1. mellékletben területileg meghatározott, 
„infrastruktúra függvényében ütemezetten igénybe vehető, 
változással érintett”, valamint a „jelentős változással 
érintett területek” tervezésekor biztosítani kell a következő 
feltételeket: 
a) a közösségi közlekedés által állandó jelleggel igénybe vett 
tervezett közutak legalább gyűjtőút hálózati szerepkörrel 
rendelkezzenek, 
b) a kertvárosias és kisvárosias lakóterületek lakó-pihenő 
övezetként tervezett területei és a 10%-nál nagyobb 
keresztirányú terepesést meghaladó útszakaszok 
kivételével, a közúton és a közforgalom számára megnyitott 
magánúton a kétoldali fasor telepítésének 
megvalósításához szükséges kétoldali zöldsáv helyigényét, 
legalább 2,0 – 2,0 méter szélességben, 
c) a kertvárosias és kisvárosias lakóterületek lakó-pihenő 
övezetként tervezett útjain, továbbá – a gazdasági területek 
kivételével – az egyéb mellékutakon (gyűjtő, kiszolgáló és 
lakó utak), valamint a közforgalom számára megnyitott 
magánúton a gyalogos infrastruktúra helyigényét legalább 
2,0 méter szélességben, az építési övezettel határos 
oldalon, 
d) a tervezett főút vagy gyűjtőút hálózati szerepkörrel 
rendelkező közterületen önálló kerékpáros infrastruktúra 
(kerékpárút vagy kétoldali irányhelyes kerékpársáv) 
helyigényét, együttesen legalább 3,0 méter szélességben.  
 Az érintett területeken belül közösségi 
közlekedés által állandó jelleggel igénybe vett 
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közút nem tervezett. A magánutakra vonatkozó 
előírások az FRSZ-nek megfelelők. 

(2) Az 1. mellékletben területileg meghatározott, 
„infrastruktúra függvényében ütemezetten igénybe vehető, 
változással érintett” lakó- és vegyes területfelhasználási 
egységbe sorolt területek tervezésekor biztosítani kell a 
következő feltételeket: 
a) a terület minden egyes építési telkétől 300,0 méteres 
sugarú körön belül a közösségi közlekedési hálózat legalább 
egy megállóhellyel rendelkezzen, 
b) a telektömb hosszának mérete ne haladja meg a 250,0 
métert, a közforgalom számára megnyitott magánutat is 
figyelembe véve, 
c) a KÖu területfelhasználási egységbe tartozó tervezett 
közúton, annak az építési övezetbe sorolt oldalán a 
gyalogos infrastruktúra helyigényét. Ennek legkisebb 
szélessége legalább 2,0 bsá értékkel rendelkező 
területfelhasználási egység esetén méterben azonos a 
határos területfelhasználási kategória szerinti bsá 
számértékét meghaladó egész szám kétszeresével. 
 A területet nem érinti. 

11. A P+R infrastruktúrára vonatkozó előírások „16. § (1) A 
kijelölt P+R rendszerű parkolási létesítmények elhelyezésére 
alkalmas területen legalább az előírt személygépjármű 
befogadóképesség 20%-ának megfelelő kerékpár B+R 
rendszerű tárolását is biztosítani kell.” 
 A területet nem érinti. 

„16. § (2) P+R rendszerű parkolási létesítmény és B+R tároló 
a kijelölt helyszínek mellett más, funkcionálisan megfelelő 
átszállási kapcsolattal rendelkező helyszínen is létesíthető. 
Funkcionálisan megfelelő a belső zóna területén kívül eső 
a) metró-, HÉV- és regionális gyorsvasúti vonalak 
megállóinak kijárataitól 300,0 méteres gyaloglási 
távolságon belül eső terület, vagy 
b) vasútvonalak és közúti vasút (villamos) vonalak 
megállónak végétől mért 200,0 méteres gyaloglási 
távolságon belül eső terület.” 
 P+R és B+R tároló a területen nem került 
kijelölésre. 

12. Közlekedési infrastruktúra (közúti vagy vasúti) számára 
irányadó területbiztosítás 17. § 
 A területet nem érinti. 

13.  Egyéb előírások 
„18. § (1) A KÖu területfelhasználási egységbe sorolt 
közterületen a gyalogos forgalom számára kijelölt vagy 
kiépített szélességet a biztonságos gyalogosfelület számára 
kell fenntartani. A közterület egyéb célú használata esetén a 
gyalogosfelület szélessége legalább 3,0 méter és nem lehet 
kisebb, mint a – berendezési sáv keresztmetszetével 
csökkentett – szélesség 50%-a vendéglátó terasz, 75%-a 
közterületi pavilon elhelyezése esetén.” 
 A szabályzat az FRSZ-nek megfelelő 
rendelkezést tartalmaz. 

„18. § (2) Ingatlan közhasználat céljára átadott területén a 
közlekedési funkciók közül csak gyalogos és kerékpáros 
felület, az ingatlanok kiszolgálását biztosító kapcsolat, 
valamint közcélú parkoló létesíthető.” 
 A szabályzat az FRSZ-nek megfelelő előírást 
tartalmaz. 

„18. § (3) Gyorsvasúti vonal (metró, regionális gyorsvasút, 
HÉV) felszíni szakasza mellett a szélső vágány tengelyétől 
mért 12,0 – 12,0 méter széles sávon belül új épület a 
közösségi közlekedést kezelő szervezet hozzájárulásával 
létesíthető.” 
 A területet nem érinti. 

„18. § (4) Rendszeres forgalom számára helikopter 
leszállóhely csak a K-Rept, KÖl, K-Eü és K-Hon területen, 
valamint egyéb katonai, rendőrségi, katasztrófavédelmi, 
egészségügyi, államigazgatási funkciók kiszolgálása 
számára létesíthető.” 
 A szabályzat az FRSZ-nek megfelelő előírást 
tartalmaz.  

„18. § (5) Beépítésre szánt területek megközelítését, 
kiszolgálását biztosító magánút – a kertvárosias 
lakóterületek zsákutcái, valamint a K-Log, K-Rept, K-Kik 
területfelhasználási egységek kivételével – csak 
közforgalom számára megnyitott magánútként alakítható 
ki. Közforgalom számára megnyitott magánút csak 
kiszolgálóút, kerékpárút vagy gyalogút hálózati szerepet 
tölthet be.” 
 A szabályzat az FRSZ-nek megfelelő előírást 
tartalmaz. 

„18. § (6) Beépítésre szánt területeket kiszolgáló 
gépjárműforgalom számára is szolgáló, 30,0 méternél 
hosszabb új zsákutca akkor létesíthető, ha a végén a 
tehergépjárművek számára (hulladékszállítás, 
katasztrófavédelmi feladatok ellátása) a megfelelő forduló 
kialakításra kerül. A zsákutcaként kialakítható útszakasz 
legnagyobb hossza 250,0 méter lehet.” 
 A szabályzat az FRSZ-nek megfelelő előírást 
tartalmaz. 

A közmű infrastruktúrára vonatkozó 
rendelkezések 

„19. § (1) Minden beépítésre szánt területfelhasználási 
egység területén kijelölhetők az 1 ha-nál kisebb telekigényű 
a) vízműgépházak, vízmedencék, víztornyok, 
b) önálló épületként elektromos alállomások, 
c) gázátadó állomások, 
d) 50 MW névleges teljesítőképességet el nem érő 
erőművek, valamint  
e) telephelyenként az 50 MW összes hőteljesítményt el nem 
érő távhőtermelő berendezések 
elhelyezésére szolgáló területek.” 
 A területet nem érinti. 

 „19. § (2) Beépítésre nem szánt területfelhasználási egység 
területén kijelölhetők az 1 ha-nál kisebb telekigényű 
a) vízműgépházak, vízmedencék, víztornyok, 
b) elektromos alállomások, 
c) gázátadó állomások 
elhelyezésére szolgáló területek.” 
 A területen Zkp/Közmű jelű, Budaújlaki 
vízműtelep terület övezete került kijelölésre. 

 „19. § (3) A beépítésre szánt területfelhasználási egységek 
mindegyikén – a (4) bekezdés figyelembevételével – teljes 
közművesítettséget kell biztosítani.” 
 A szabályzatban előírásra került a teljes 
közművesítettség kötelezettsége. 
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 „19. § (4) Egyedi szennyvízkezelő berendezés csak akkor 
létesíthető, ha nincs a szennyvizek befogadására alkalmas 
közcsatorna.” 
 A szabályzat az FRSZ-nek megfelelő 
rendelkezést tartalmaz. 

 „19. § (5) A belső zóna kivételével az 1. mellékletben 
meghatározott 
a) jelentős változással érintett területeken új beépítés 
esetén többlet csapadékvíz csak késleltetett módon kerülhet 
elvezetésre, 
b) infrastruktúra függvényében ütemezetten igénybe 
vehető, változással érintett területeken új beépítés esetén a 
csapadékvizeket helyben kell tartani.” 
 A szabályzat az FRSZ-nek megfelelő 
rendelkezést tartalmaz. 

A TSZT 2017 és az FRSZ alkalmazása a kerületi 
településrendezési eszközökben 

„20. § (1) A nagyvárosias telepszerű lakóterület 
területfelhasználási egységen belül a kialakult, eltérő jellegű 
lakóterületi zárványok számára karakterüknek megfelelő 
kisvárosias vagy kertvárosias területfelhasználási egységnek 
megfelelő építési övezet is meghatározható.” 
 A területet nem érinti. 

 „20. § (2) A kertvárosias lakóterület területfelhasználási 
kategóriába sorolt, és 3. melléklet szerint kertvárosias 
magassággal beépült kisvárosias területeken belül, 
kizárólag közhasználatú építmények elhelyezésére kijelölt 
építési övezetben 7,5 méternél nagyobb, de legfeljebb 12,5 
méteres beépítési magasság alkalmazható az 
ÉHAT/112/1/2014. számú OTÉK-tól való eltérési engedély 
alapján a 
a) közigazgatási, 
b) oktatási, 
c) hitéleti, 
d) egészségvédelmi, 
e) szociális, 
f) kulturális, 
g) művelődési és  
h) sport 
rendeltetés számára. A kertvárosias lakóterület 
területfelhasználási kategóriába sorolt területeken ettől 
magasabb érték, és más rendeltetésekre vonatkozó 
alkalmazása az FRSZ módosítása nélkül, a vonatkozó 
jogszabályok alapján lehetséges.” 
 A területet nem érinti. 

(2a) A 3. melléklet szerint Hegyvidéki zónában 
elhelyezkedő kisvárosias lakóterületeken belül kizárólag 
közhasználatú építmények elhelyezésére kijelölt építési 
övezetben 9,0 méternél nagyobb, de legfeljebb 12,5 
méteres beépítési magasság alkalmazható 
a) közigazgatási, 
b) oktatási, 
c) hitéleti, 
d) egészségvédelmi, 
e) szociális, 
f) kulturális, 
g) művelődési és  
h)sport 
rendeltetés számára. 

 A területet nem érinti. 

(2b) Magasépületek helye a kerületi településrendezési 
eszközben csak olyan látványvizsgálat alapján jelölhető ki, 
amely igazolja, hogy a tervezett épület látványa – 
forgalmas látványközpontokból (legalább a Gellért-hegy és 
a Budai Várhegy kilátópontjairól, a Duna-partokról és a 
hidakról) feltáruló nézetekből – nem veszélyezteti Budapest 
városképének harmóniáját, különösen a világörökség védett 
látványát, valamint nem eredményez zavaró 
együttlátszódást a kiemelt magassági hangsúlyokkal 
(legalább Parlament, Szent István Bazilika, Gellért-hegy, 
Budai Várhegy). 
 A területet nem érinti. 

 „20. § (3) Az 1. mellékletben a kertvárosias lakóterületek 
területfelhasználási egységen belül „Kertvárosias 
környezetben intézményi területek irányadó 
meghatározása” jelöléssel ellátott területeken a környező 
beépítéshez illeszkedő intézményi területfelhasználási 
egységnek megfelelő építési övezet lehatárolható és 
megállapítható.” 
 A területet nem érinti. 

 „20. § (4) A többszintes területfelhasználás esetén az eltérő 
használatokhoz tartozó paramétereket e rendelet 4. § (4) 
bekezdés figyelembevételével kell meghatározni.” 
 A területet nem érinti. 

 „20. § (5) A 19. § (2) bekezdés szerinti közműlétesítmények 
számára – amennyiben azt a műszaki kialakítás indokolja – 
a beépítés paramétereit a KÉSZ-ben a beépítésre szánt 
területekre vonatkozó paramétereknek megfelelően is meg 
lehet határozni az ÉHAT/112/1/2014. számú OTÉK-tól való 
eltérési engedély alapján.” 
 Figyelembe vételre került. 

„21. § (1) A TSZT-vel összhangban az 1. mellékletben 
meghatározott elemekre vonatkozóan a kerületi 
településrendezési eszköz készítése során 
a) növelhető a KÖu területfelhasználási egység szélessége 
aa) meglévő csomópont átépítése és bővítése, vagy új 
csomópont létesítése, 
ab) meglévő közút gyalogos vagy kerékpáros 
infrastruktúrájának szélesítése, utólagos létesítése, 
ac) a közlekedésbiztonságot növelő nyomvonal korrekció 
megvalósítása, 
ad)környezetvédelmi berendezés telepítése, vagy átépítése 
esetén; 
b) növelhető a KÖu területfelhasználási egység szélessége 
beépítésre szánt terület rovására a közlekedési 
infrastruktúra bővítésének, átépítésének az a) ponttól eltérő 
esetben is; 
c) növelhető a KÖk területfelhasználási egység szélessége 
ca) új, átépülő vagy áthelyezésre kerülő állomás, 
megállóhely építése, 
cb) vasutak különszintű keresztezésének építése, 
cc) környezetvédelmi berendezés telepítése, vagy átépítése 
esetén; 
d) közút és vasút különszintű keresztezésében felüljáró 
helyett aluljáró létesítése esetén műtárgyépítés miatt a 
közlekedési területek határa a szükséges mértékig 
módosítható; 
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e) Dunát keresztező, kizárólag kerékpáros és gyalogos 
forgalom számára szolgáló híd helye a mellékúthálózat 
figyelembevételével 100 m-rel módosítható; 
f) a közlekedési infrastruktúra számára irányadó 
területbiztosítással jelölt elem esetében a nyomvonal 
hosszától annak 50%-ában el lehet térni;  
g) a beépítésre szánt és beépítésre nem szánt 
területfelhasználási egység közös határán lévő, a 
közlekedési infrastruktúra számára irányadó 
területbiztosítással jelölt elem nyomvonala pontosítható oly 
módon is, hogy ne érintse a beépítésre szánt 
területfelhasználási egység területét; 
amennyiben a módosítás erdőterület vagy mezőgazdasági 
térségbe tartozó mezőgazdasági terület csökkenését nem 
eredményezi. 
 Az FRSZ-ben meghatározott lehetőségek nem 
kerültek alkalmazásra. 

„21.§ (2) A TSZT-vel összhangban az 1. mellékletben 
meghatározott elemekre vonatkozóan a kerületi 
településrendezési eszköz készítése során 
a) csökkenthető a KÖu területfelhasználási egység területe 
meglévő útvonal és a beépítésre szánt terület határának 
rendezése esetén legfeljebb a tömb hosszának 50%-ában, 
az útvonal szakaszra jellemező szélesség megtartásával; 

b) módosítható a KÖu és KÖk területfelhasználási egységek 
közötti határ; 
c)helyi autóbusz-pályaudvar létesíthető vagy 
megszüntethető 
ca) autóbusz-, trolibusz hálózat átszervezése, 
cb) kötöttpályás közlekedés párhuzamos fejlesztése 
esetén; 
d) közúti vasúti (villamos) vonalak hálózata módosítható, ha 
da) meglévő vagy tervezett szakasz felszíni kialakítása 
helyett felszín alatti kialakítás épül, 
db) kis forgalmú (4000 utas/nap/irányt meg nem haladó) 
vonal kerül felszámolásra; 
e) a településszerkezeti jelentőségű kerékpáros 
infrastruktúra nyomvonala módosítható, ha a hálózati 
kapcsolatok változatlanok maradnak. 
 A területet nem érinti. 

„21. § (2) Tervezett gyorsvasút a jelölt elem 
megvalósulásáig közúti vasútként (villamosként) is 
kiépíthető.” 
 A területet nem érinti. 
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3.10. OTÉKTÓL VALÓ ELTÉRÉS 

 

Az OTÉK 111. § (2) bekezdése szerint az OTÉK II.–III. fejezeteiben meghatározott követelményeknél 
megengedőbb követelményeket a településrendezési eszköz akkor állapíthat meg, ha 

• azt különleges településrendezési okok vagy a kialakult helyzet indokolja, továbbá 
• közérdeket nem sért, valamint 
• a 31. § (1) bekezdésében foglalt követelmények teljesülnek, amely szerint  

az építményeket csak úgy szabad elhelyezni, hogy azok együttesen feleljenek meg a 
településrendezési, településképi, illeszkedési, a környezet-, a táj- és természet- és a műemlékvédelmi, 
továbbá a rendeltetési, az egészség-, a tűz-, a köz- és más biztonsági, az akadálymentességi 
követelményeknek, valamint a geológiai, éghajlati, illetőleg a terep, a talaj és a talajvíz fizikai, kémiai, 
hidrológiai adottságainak, illetőleg azokat ne befolyásolják károsan. 
 
 
 

Kb-Rég jelű övezet beépítési mértékének eltérése 

Az Óbudai-szigetre vonatkozó közösségi és kulturális célú fejlesztési koncepció elkészítését a 
1604/2014. (XI.4.) Kormányhatározat rendelte el. A határozat értelmében a koncepció elkészítésének 
célja a terület közcélú hasznosításának fenntartása és átfogó fejlesztése.  

A Kormány az Óbudai-szigeten az alábbi fejlesztések megvalósítását rendelte el:  

1. az aquincumi helytartói palota és környezete kulturális örökségvédelmi szempontú 
rekonstrukciója, valamint bemutatása és kulturális, közcélú hasznosítása; 

2. a Hajógyári-sziget déli nyúlványainak a volt Hajógyár épületeinek felhasználásával történő 
kulturális-intézményi-közösségi célú hasznosítása és 

3. Élménypark – többfunkciós közösségi tér, sport és rekreációs park létrehozása. 
 
A fenti kormányhatározat alapján a Város-Teampannon Kft. a Forster Központ vezetésével 2015-ben 
kidolgozta a Hajógyári-sziget közösségi és kulturális fejlesztési koncepcióját, amely elsősorban a déli, 
barnamezős területekre koncentrál. A 2022-ig ütemezett program a 32 hektáros állami területen hét 
funkcionális téregységet határol le: Ifjúsági és családi szórakoztató és szabadidő-központ, Művészeti 
negyed, Római tematikus park, két Élménypark, Kikötő-negyed és Kaputérség. 

A Római tematikus park a helytartói palota köré szerveződő régészeti park komplexum, amely a 
palota romjainak bemutatásával, helyreállításával és lefedésével, valamint a meglévő építmények 
megtartásával számol. A régészeti park területén így helyet kap a Hadrianus palota bemutató csarnoka, 
egy multifunkcionális csarnok, vendéglátó épület, irodák és egyéb kiszolgáló létesítmények.  
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A fentiek értelmében az Óbudai-sziget déli részén 
elhelyezkedő Kb-Rég jelű régészeti bemutató területén a 
kialakult adottságokból adódóan és a jogbiztonság 
érdekében a legnagyobb beépítési mérték tekintetében 
indokolt eltérni az OTÉK-ban meghatározottaktól.  
Az OTÉK 30/B. § (4) bekezdése értelmében beépítésre nem 
szánt különleges területen épület legfeljebb 10%-os 
beépítettséggel helyezhető el.  
A Kb-Rég jelű övezet területén elhelyezkedő 18386/4 hrsz.-
ú ingatlan kialakult, beépítettségének mértéke meghaladja 
a 10%-ot. A meglévő épületek hosszútávon megtartásra 
tervezettek, így a különleges, beépítésre nem szánt övezet 
az OTÉK-ban megengedett 10%-os legnagyobb beépítettség 
a kialakult állapot alapján nem biztosítható.  

Szabályozási tervlap vonatkozó részlete 

A Kb-Rég jelű övezet esetén az OTÉK-tól való eltérés szükséges. A DÉSZ-ben az Kb-Rég jelű övezet 
esetén 20%-os megengedett legnagyobb beépítettséget szükséges meghatározni. 

Az OTÉK 111. §-ában felsorolt feltételeknek a fentiekben javasolt, az OTÉK-tól eltérő paraméter 
megfelel, mivel az egyes eltérésekre vonatkozó indokolásokban szereplő módon leginkább a kialakult 
állapot indokolja. A tervezet közérdeket nem sért, hanem éppen olyan paraméterek alkalmazását teszi 
lehetővé, amely a meglévő beépítések fennmaradását biztosítja. A javasolt előírások esetében az OTÉK 
31. § (1) bekezdésében foglaltak teljesülnek, az abban felsorolt követelményeknek megfelelnek, 
illetőleg azokat nem befolyásolják károsan. 

 

Zkp/Közmű jelű övezet beépítési mértékének eltérése 

 

A Budaújlaki vízműtelep területén Vízgazdálkodási 
területek övezet kijelölése vált szükségessé, lehetővé 
téve a tervezett működéshez a telekalakítást és 
építmények elhelyezését. 

Az övezet területén biztosítani szükséges egy új 120/10 
kV-os elektromos alállomás létesítésének lehetőségét. 
A fejlesztés kapcsán lényeges üzembiztonsági javulás 
mellett a hálózati veszteségek csökkentése, a táppontok 
leterhelhetőségének és a középfeszültségű hálózat 
kapacitásának a növelése, valamint a fogyasztói szám 
zavartatásának csökkentése várható.  

A fentebb felsorolt okok miatt a terület beépítettsége 
jelenleg is és tervezetten is meghaladja az OTÉK szerinti 
lehetséges mértéket. 

Szabályozási tervlap vonatkozó részlete 
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A Zkp/Közmű jelű övezet esetén az OTÉK-tól való eltérés szükséges. A DKÉSZ-ben az Zkp/Közmű jelű 
övezetben 50%-os megengedett legnagyobb beépítettséget szükséges meghatározni. 

Az OTÉK 111. §-ában felsorolt feltételeknek a fentiekben javasolt, az OTÉK-tól eltérő paraméter 
megfelel, mivel az egyes eltérésekre vonatkozó indokolásokban szereplő módon részben a kialakult 
állapot és az elektromos alállomás bővítésének lehetővé tétele indokolja. A tervezet közérdeket nem 
sért, olyan paraméterek alkalmazását teszi lehetővé, amely a szükséges közműlétesítmények 
létesítését biztosítja. A javasolt előírások esetében az OTÉK 31. § (1) bekezdésében foglaltak 
teljesülnek, az abban felsorolt követelményeknek megfelelnek, illetőleg azokat nem befolyásolják 
károsan. 

 

LEGKISEBB ZÖLDFELÜLETI ARÁNY 
A hatályos OTÉK által meghatározott legkisebb zöldfelületi arány az építési övezetek többségénél 
teljesül, ugyanakkor egy közkert területen ennek megvalósítása lehetetlen, ezért OTÉK-tól való eltérés 
vált szükségessé. A zöldfelületi arány meghatározásánál a reálisan megkövetelhető állapot és a 
közérdek elősegítése volt a szempont.  

Zkp/Kk-2 jelű övezet legkisebb zöldfelületi arányának eltérése 

A volt gázgyári terület Duna menti szakaszán kijelölt közkert a parti burkolt rézsű, valamint a sétány és 
a kerékpárút helyigénye miatt igényli az OTÉK-tól való eltérést. A part menti sétány és kerékpárút 
fontos eleme a terület rekreációs fejlesztésének, erőteljesen hozzájárul a tervezési terület 
élhetőségéhez, így a köz javát szolgálja. A Duna menti területek végigjárhatóságát alapvető célként tűzi 
ki Budapest 2030 hosszú távú városfejlesztési koncepciója.  

 
Duna parti sétány a Velodrom épületénél 

 
Duna parti sétány jellemző keresztmetszete a gázgyári területeknél (DÉSZ) 

A közkert területekre vonatkozó 60% legkisebb zöldfelületi arány mérséklése indokolt igazodva a 
tervezett funkciókhoz. 

Építési övezet jele a 
DÉSZ-ben 

Zöldfelület legkisebb mértéke (%) 
OTÉK hatályos OBVSZ DÉSZ tervezete 

Zkp/Kk-2 60 30 50 
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Az OTÉK 111. §-ában felsorolt feltételeknek a fentiekben javasolt, az OTÉK-tól eltérő paraméter 
megfelel, mivel az egyes eltérésekre vonatkozó indokolásokban szereplő módon a közérdek indokolja 
a part menti sétány és a kerékpárút kiépítését. A javasolt előírások esetében az OTÉK 31. § (1) 
bekezdésében foglaltak teljesülnek, az abban felsorolt követelményeknek megfelelnek, illetőleg azokat 
nem befolyásolják károsan. 

 

Zkp/Közmű jelű övezet legkisebb zöldfelületi arányának eltérése 

 

 

Az övezet területén biztosítani szükséges új 120/10 kV-
os elektromos alállomás létesítésének lehetőségét a 
korábban részletezett különleges településrendezési 
okokból, közérdek céljából. A tervezett fejlesztés 
érdekében a Zkp/Közmű jelű övezet esetén az OTÉK-tól 
való eltérés szükséges a legkisebb zöldfelületi arány 
esetében is. A DKÉSZ-ben az Zkp/Közmű jelű övezet 
esetén 30%-os a megengedett legkisebb zöld.  

Az OTÉK 111. §-ában felsorolt feltételeknek a fentiekben 
javasolt, az OTÉK-tól eltérő paraméter megfelel, mivel az 
egyes eltérésekre vonatkozó indokolásokban szereplő 
módon részben a kialakult állapot és az elektromos 
alállomás bővítésének lehetővé tétele indokolja. A 
tervezet közérdeket nem sért, olyan paraméterek 
alkalmazását teszi lehetővé, amely a szükséges 
közműlétesítmények létesítését biztosítja. A javasolt 
előírások esetében az OTÉK 31. § (1) bekezdésében 
foglaltak teljesülnek, az abban felsorolt 
követelményeknek megfelelnek, illetőleg azokat nem 
befolyásolják károsan. 

 

Szabályozási tervlap vonatkozó részlete 

 

Építési övezet jele a 
DÉSZ-ben 

Zöldfelület legkisebb mértéke (%) 
OTÉK hatályos OBVSZ DKÉSZ tervezete 

Zkp/Közmű 60 VT-VB-III 95% 
Z-KP-III 75% 30 
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314/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 38.§ szerinti 
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1  Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály 
Dr. Sersliné Kócsi Margit állami főépítész 

 

 (Ügyiratszám: BP/1002100058-212018)  
 

Ssz .  Vél emén y  Vá l as zok    
1.1.  Köszönettel vettem tárgyi településrendezési eszközök véleményezésére vonatkozó 

megkeresését, melyre hivatkozott számú levele alapján a településfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 31412012. (XI 8.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban Trk.) felhatalmazása alapján az alábbi véleményt adom. 
Hivatkozva a közös tervezésre irányuló megállapodásról szóló Budapest Főváros Ill. kerület 
Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete 110312016. (II. 19.) számú és a 
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése 42812016. (Ill. 30.) sz. határozatára, a 
megküldött két rendelet tervezetre alábbi véleményemben reagálok. 
1. A hatáskörömbe tartozó kérdésekben - a jogszabál yon alapuló - legfontosabb 
követelmények 
Felhívom szíves figyelmét, hogy tárgyi DÉSZ és DKÉSZ készítését a Trk„ illetve az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 
előírásai szerint kell készíteni. 

–  

1.2.   A hatáskörömbe tartozó kérdésekben a tervezettel kapcsolatos jogszabál yon 
alapuló és egyéb szakmai észrevételeim 
A rendelet tervezetekben több helyen (értelmező rendelkezések közt: útsorfa, illetve 
háromszintes növényállományú zöldfelület, továbbá DÉSZ 6. § (3) bekezdés első mondata, 
7. § (6) és (8) bekezdés, és a DKÉSZ 6. § (3) bekezdés első mondata, 7. § (6) és (9) 
bekezdés) településképi rendeletbe tartozó - a zöldfelület illetve a fák minőségére 
vonatkozó - előírások szerepelnek, kérem, vizsgálják felül és mellőzzék ezeket. 

Elfogadásra nem javasolt. 
A véleménnyel kapcsolatban megállapítható, hogy az OTÉK 2. § alapján 
gondoskodni kell a település ökológiai rendszerének védelméről, a 9. § 
szerint a helyi építési szabályzatban gondoskodni kell a klimatikus 
viszonyok megőrzése, javítása érdekében a zöldfelületi rendszer 
kialakításáról. 
A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 23/F. § (6) szerint a településképi 
rendeletben a zöldfelületek településképet befolyásoló kialakítási módjával 
összefüggésben írható elő követelmény. 
A DÉSZ-ben és DKÉSZ-ben szereplő, zöldfelületekre és növényzetre 
vonatkozó előírások elsődlegesen a biológiai aktivitás növelését, az 
ökológiai és településklimatológiai viszonyok javítását szolgálják (a 
településkép javításán túl), ami alapján helyük van az építési 
szabályzatban. 
A fasortelepítésre, a parkolók fásítására, valamint az őshonos fafajok 
telepítésére vonatkozó mennyiségi és minőségi előírások nem 
településképi, hanem elsősorban településökológiai célokat szolgálnak, 
tehát az építési szabályzat körébe tartoznak. 

DÉSZ 
DKÉSZ 
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Ssz .  Vél emén y  Vá l as zok    
1.3.  A DÉSZ és DKÉSZ rendelet tervezetekben szereplő „kioszk" fogalmát az egyértelmű 

értelmezhetőség végett az értelmező rendeltetések közt szerepeltetni javasolom, mivel az nem 
jogi fogalom. 

Elfogadásra javasolt. 
A településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével 
kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) 
Korm. rendelet fogalommagyarázata alapján kerül meghatározásra. 

 

1.4.  A DÉSZ és DKÉSZ rendelet tervezetekben szereplő fakivágásról szóló rendelkezések (7. § 
(1) bekezdés mindkét tervezetben) nem KÉSZ-ben szabályozandók. A fakivágást 
kormányrendelet szabályozza, azon túli szabályokat önálló rendeletben lehet hozni. Kérem a 
vonatkozó rendelkezések elhagyását. 

Elfogadásra javasolt.  
A DÉSZ 7.§ (1) bekezdés az alábbiak szerint módosul: „Az 1. mellékleten 
jelölt „megtartandó értékes facsoport, faállomány” és „megtartandó értékes 
faegyed / fasor” a külön jogszabályban szabályozott közterületi 
faegyedek kivételével…” 
A DKÉSZ 7.§ (1) bekezdés az alábbiak szerint módosul: „Az 1. 
mellékleten jelölt „megtartandó értékes facsoport, faállomány” és 
„megtartandó értékes faegyed” a külön jogszabályban szabályozott 
közterületi faegyedek kivételével…” 
A DKÉSZ területén csak közterületi „megtartandó értékes fasor” található, 
így annak feltüntetése a 7.§ (1) bekezdésben értelmetlen.  

DÉSZ 
DKÉSZ 

1.5.  A DÉSZ és DKÉSZ rendelet tervezetek 18. § (2) bekezdésében szereplő „közlekedést kezelő 
szervezet hozzájárulásával" rész nem szerepelhet, mivel ilyen jellegű előírásra a KÉSZ-nek 
nincs felhatalmazása. 

Elfogadásra nem javasolt. 
Az előírás az 5/2015 (II. 6.) Főv. Önk. rendelettel jóváhagyott Fővárosi 
Rendezési Szabályzat 18. § (3) bekezdésének a területre érvényes része: 
„Gyorsvasúti vonal (metró, regionális gyorsvasút, HÉV) felszíni szakasza 
mellett a szélső vágány tengelyétől mért 12,0 – 12,0 méter széles sávon 
belül új épület a közösségi közlekedést kezelő szervezet hozzájárulásával 
létesíthető”. 
 Mivel az FRSZ-t és a DÉSZ-t nem együtt kell alkalmazni, a magasabb 
rendű jogszabálynak való megfelelési kényszer miatt az előírás nem 
hagyható el. 

DÉSZ 
DKÉSZ 

1.6.  A DÉSZ és DKÉSZ rendelet tervezetben kérem, az alábbiak alapján rögzítsék a tervezet 
mellékleteit: 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 127. § (2) „A jogszabály tervezetében melléklet 
úgy alkotható, hogy a jogszabály tervezetének valamely szakasza a melléklet szerinti 
szabályozási tartalom megjelölésével hivatkozik a mellékletre." 

Döntést nem igényel. 
A DÉSZ és DKÉSZ rendelet tervezetei a melléklet szerinti szabályozási 
tartalom megjelölésével hivatkoznak a mellékletekre. 

DÉSZ 
DKÉSZ 

1.7.  

A DÉSZ rendelet tervezet 20. §-ban a hajóosztályok számára történő kikötői létesítmény 
elhelyezésével kapcsolatban legalább mennyiségi és méretbeli korlátozás előírását javasolom. 

Részben elfogadásra javasolt.  
A településrendezési terv a kikötői létesítmények maximális darabszámát 
áttételesen, a kikötői létesítmények telepítésére igénybe vehető 
partszakaszok kijelölésével szabályozza. A Duna minél jobb integrálása a 
város életébe a cél, ennél jobban véleményünk szerint nem indokolt 
szabályozni. A kikötői létesítmények méretbeli meghatározása viszont 
közlekedés hatósági jogkör.  

DÉSZ 

1.8.  A DÉSZ és DKÉSZ rendelet tervezetekben több helyen szereplő „az alábbiaknak kell Részben elfogadásra javasolt. DÉSZ 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Ssz .  Vél emén y  Vá l as zok    
megfelelnie az új beépítés használatbavételekor", illetve a „talajmechanikai hidrológiai 
szakvélemény alapján" rész nem szerepelhet, mivel használatbavételre illetve a 
szakvéleményekre vonatkozó előírásra a KÉSZ-nek nincs felhatalmazása. Kérem, 
mellőzzék. 

A „használatbavételkor” hivatkozás időbeli határt jelent.  
A DKÉSZ 32. §-ában szereplő, fenti hivatkozást tartalmazó előírások  a III. 
kerületi Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat jelenleg hatályos 45/2013 (IX. 
26) Önk. r. 2 sz. mellékletéből (ÓBVSZ 9/68b melléklet) kerültek 
átemelésre. 
A rendelettervezetből törlésre kerül a „talajmechanikai hidrológiai 
szakvélemény alapján" rendelkezés. 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala Közlekedés 
Felügyeleti Főosztály Útügyi Osztály 8.8. pontban megfogalmazott 
véleménye alapján indokolt az új beépítések feltételeként rögzített 
közlekedésfejlesztéseket szerepeltetni. 
 

DKÉSZ 

1.9.  A DÉSZ 38. §-ban a parkolási vizsgálatra vonatkozó részt kérem, mellőzzék, mivel a 
KÉSZ-nek ilyen tervfajta, illetve vizsgálati dokumentum meghatározására nincs 
felhatalmazása. 

Elfogadásra nem javasolt. 
Az Étv 13. § (1) szerint „„ a telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket, 
jogokat és kötelezettségeket helyi építési szabályzatban kell 
megállapítania”.  
A parkolási vizsgálatnak való megfelelés pedig egyfajta kötelezettség, 
amelynek a kiterjesztését kéri a III. kerületi Önkormányzat (K.2.10. 
vélemény). 
A parkolási vizsgálat készítési kötelezettség előírását – mivel több építési 
övezetre is vonatkozik – célszerűbb a Személygépjárművek tárolásra 
vonatkozó előírásokhoz áthelyezni (a DÉSZ és a DKÉSZ esetében a 
területileg érintett építési övezetekre vonatkozó felsorolás mellett) az alábbi 
tartalommal: 
„A Kb-Rég, K-Rek/2, K-Rek/3 és a K-Rek/6 építési övezetek területén új 
épület csak működőképes üzemeltetésének igazolása esetén építhető, 
melynek alapja az Óbudai-sziget területére és az Árpád híd – Szentendrei 
út – Záhony utca és vonala – Duna által határolt területre készített parkolási 
vizsgálat.” 

DÉSZ 

1.10.  

A DKÉSZ-ben szereplő „A" és „B" jelű közhasználat elöl állandóan elzárt területre vonatkozó, az 
övezeti előírásoktól eltérő zöldfelületi előírások csak akkor írhatók elő, amennyiben a vonatkozó 
övezeti előírások a telek teljes területére nézve így is teljesülnek. Kérem, vizsgálják felül. 

Elfogadásra nem javasolt.  
A közhasználat elöl állandóan elzárt területre külön és az övezet teljes 
területére vonatkozó előírásokat együttesen is kell teljesíteni.  Az OTÉK 
27.§ (5) bekezdése alapján a zöldterületekre vonatkozó legkisebb 
zöldfelületi előírások az övezet területére vonatkoznak. A DKÉSZ rendelet 
tervben az „A” jelű közhasználat elől állandóan elzárt terület zöldterületen 
található. A korábbi „A” jelű közhasználat elöl állandóan elzárt terület 
törlésre került (egyéb észrevétel alapján külön övezetként került 

DKÉSZ 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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feltüntetésre), ezért a „B" jelű közhasználat elöl állandóan elzárt terület  
átnevezésre került „A”-ra.  

1.11.  

Az egyes építési övezetekben a terepszint alatti beépítés meghatározásakor, figyelemmel kell 
lenni az OTÉK 2. sz. mellékletében szereplő táblázatban meghatározott egyéb 
paramétereknek is. Azaz az előírt legkisebb zöldfelületet ellehetetlenítő értékek az OTÉK-kal 
ellentétesek. Kérem mindkét tervezet felülvizsgálatát és javítását. 
Szakmai véleményem szerint a Duna mentén a terepszint alatti beépítést 90%-ban és 
100%-ban (DKÉSZ Vi-2/4, illetve Vt-M jelű építési övezet) maximálni túlzónak, soknak tartom, 
kérem, vizsgálják felül. 

Elfogadásra nem javasolt. 
A magasnak ítélt paraméterek a hatályos kerületi rendezési tervekben 
biztosított építési jogok tovább éltetése.  
A 45/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendeletben (Gázgyár KSZT) 
meghatározott IZ-III-G3 jelű építési övezet (ahol a telek megengedett 
legnagyobb terepszint alatti beépítés mértéke 90%) megegyezik a DKÉSZ-
ben Vi-2/4 jelű építési övezettel. Az ÓBVSZ-ben meghatározott VK-III/3 jelű 
építési övezet (ahol a telek megengedett legnagyobb terepszint alatti 
beépítés mértéke 100%) megegyezik a DKÉSZ Vt-M jelű építési 
övezetével. 
Magas terepszint alatti beépítés esetén tetőkertek beszámításával 
teljesíthető az előírt legkisebb zöldfelületi mérték az OTÉK 5. sz. melléklete 
alapján.  

DKÉSZ 

1.12.  A szabályozási terven a DKÉSZ északi határa (a tervezési terület lehatárolása) a rajzi elem 
vastagsága miatt nem követhető, kérem, korrigálják, tegyék egyértelművé, mivel ez jelenti a 
rendelet tervezet területi hatályát. 

Elfogadásra javasolt. 
A lehatárolás jelölése pontosításra kerül. 

DKÉSZ 

1.13.a.  A szabályozási terveken számos helyen a DÉSZ és a DKÉSZ „szomszédsága" miatt egyes 
területeknek nincs övezeti jele, mivel a két terv találkozása ,,félbevágja" az adott övezetet, de 
annak jele csak az egyik terven van (vagy a DÉSZ-en, vagy a DKÉSZ-en látható.) Kérem, 
korrigálják, mivel így a kérdéses területnek jogilag nincs övezeti besorolása. 
 

Elfogadásra javasolt. 
Az övezetek jelölése pontosításra kerül. 
 

DÉSZ 
DKÉSZ 

1.13.b.  További problémát jelent, a tervezési területként lehatárolt területek közötti utak helyzete, és 
a sziget északi részén levő, közjóléti erdő övezetbe sorolt önálló telek tervezési területként való 
lehatárolása is. 
A fentiek alapján kérem mind a DÉSZ mind pedig a DKÉSZ önálló, egybefüggő, telekhatáron 
húzódó és egymással nem átfedő területi lehatárolását. 

Döntést nem igényel. 
A tervezési területek között nincs átfedés, mindösszesen a tényleges 
tervezési terület határával párhuzamosan 2-2 méterre került feltüntetésre a 
tervezési terület határa jel, hogy a tényleges tervezési terület határán 
található egyéb kötelező elemek, pl. övezethatár, szabályozási vonal stb. 
egyértelműen beazonosíthatóak legyenek. 

DÉSZ 
DKÉSZ 

1.14.  A szabályozási terveken az utcák, közterületek színe, illetve azok mintázata nem érthető, 
nehezen követhető, mivel a jelmagyarázatban a színük egy jelkulcsban lett ábrázolva. 
Javasolom, hogy tegyék „olvashatóvá" a közterületek színét. 

Elfogadásra nem javasolt. 
A javasolt közterületek színezése a terv használhatóságát, olvashatóságát 
segíti, minden övezeten található övezeti jel felirat, amely alapján 
egyértelműen azonosítható egy-egy terület.. 

DÉSZ 
DKÉSZ 

1.15.  A szabályozási terveken a „mikrohullámú összeköttetés magassági korlátozás" jelkulcsot 
más, élénkebb színnel javasolom feltüntetni. 

Elfogadásra javasolt. 
Az érintett elem jelkulcsa pontosításra kerül. 

DÉSZ 
DKÉSZ 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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1.16.  A Hajógyári szigeten található P500 jelű parkoló területeket a kél szabályozási terv 

találkozása ,,félbe- vágja", így jogi aggályokat vet fel, hogy hány darab parkolót kell 
létesíteni és mekkora területen. Kérem, vizsgálják felül, és pontosítsák. 

Elfogadásra javasolt. 
A parkolási határérték az egyes rendeletek által lefedett területekre 
vonatkozóan megbontásra kerül. 

DÉSZ 
DKÉSZ 

1.17.  A DÉSZ övezeti előírásai, illetve az 1. és 2. számú mellékletek közötti összhang nem 
biztosított. A teljesség igénye nélkül jelzem, hogy az alábbi övezetek, építési övezetek 
paraméterei, vagy jelölései el- térnek és/vagy hiányoznak az 1. melléklet szabályozási 
tervlapjain és a 2. mellékletben: K-Rek/1, K-Rek/2, K-Rek/3, EK, Kb-Rek, Vf/kk 

Elfogadásra javasolt. 
Pontosításra kerül. 

DÉSZ 

1.18.  A tervezetekkel kapcsolatban egyéb észrevételt nem teszek. 
Településrendezési eszköz az OTÉK-ban megállapított településrendezési követelményeknél 
szigorúbb követelményeket előírhat, megengedőbb követelményeket az OTÉK 111. § 
előírásai szerint határozhat meg, ha ahhoz az állami főépítész záró szakmai 
véleményében hozzájárul. Kérem, az OTÉK-tól való eltérésről szóló kérelmét a végső 
szakmai véleményezési szakaszban leveléhez mellékelni, illetve abba illeszteni 
szíveskedjen. 
Kérem, fentiek szíves tudomásul vételét és tárgyi településrendezési eszközök egyeztetése 
és elfogadása során a Trk-ban meghatározott eljárási rend maradéktalan betartását. 

–  

 
 

2.  Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya  
 (Ügyiratszám: PE-06/KTF/3624-1/2018.)  
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2.1.  Duna-parti építési szabályzat (DÉSZ) V. ütem Óbuda-Békásmegyer I. szakasz Duna-parti 

területére vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat (DKÉSZ) készítése tárgyában a Pest 
Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztály (a továbbiakban: Járási Hivatal) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet) 38. §, valamint a környezetvédelmi és 
természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet) 35.§ 
(1) bekezdése x) pontja alapján az alábbi véleményt adja: 

– DÉSZ 
DKÉSZ 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A Járási Hivatal a benyújtott dokumentációt áttekintette, a Budapest Főváros Városépítési 
Tervező Kft. által készített véleményezési dokumentációban ismertetett módosításokkal 
kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja. 

2.2 .  Táj- és természetvédelmi szempontból: 
A rendezés alá vont terület érinti az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. 
törvényben lehatárolt országos ökológiai hálózat övezetét és a tájképvédelmi 
szempontból kiemelten kezelendő terület övezetét. 

Döntést nem igényel. DÉSZ 
DKÉSZ 

2.3 .  A DÉSZ V. ütem 1. szakasz Szabályozási Tervének 2. és 3. szelvénye az Óbudai-sziget 
nyugati szegélyén (K-hídtól északra) Duna-parti természetközeli sétányt, valamint tervezett 
kerékpárutat jelöl azonos nyomvonalon. A meglévő sétány nyugati oldalát zárt értékes 
galériaerdő kíséri. Felhívom a figyelmet, hogy a nyomvonal mentén a Duna-Ipoly Nemzeti 
Park Igazgatóság  (a  továbbiakban: Igazgatóság) által a Járási Hivatal rendelkezésére 
bocsájtott adatbázis alapján védett fajokra vonatkozó adatokat tartunk nyilván. A 
környezetvédelmi és természetvédelmi  hatósági  és  igazgatási  feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 71/2015. (Ill. 30.) Korm. rendelet 37.  §-a, valamint az  1.  sz. mellékletének 
11. fejezet 5. pontja alapján a  védett természeti értékek kezeléséért felelős szerv az 
Igazgatóság. A védett fajok előfordulására vonatkozó  legfrissebb adatokkal  az Igazgatóság 
rendelkezik. 
A meglévő természetközeli sétány mellett tervezett kerékpárút elválasztott rendszerben való 
kialakítása további terület-igénybevételt feltételez. A meglévő nyomvonal szélesítése 
kedvezőtlen hatással lehet a sétány környezetében előforduló védett fajokra és azok 
élőhelyére, valamint a záródott értékes galériaerdő zavarását okozhatja. Kérem, a védett 
növényfajok egyedeinek és élőhelyének megóvása érdekében a tervezett kerékpárút 
nyomvonalának újragondolását, áthelyezését. 

Elfogadásra javasolt. 
A nyomvonal az Ek övezetből döntő részben a tőle keletre elterülő Zvp 
övezetbe kerül. 
(A kerékpáros nyomvonal engedélyezési terveinek készítése során alapvető 
elvárás, hogy igazodjon a meglévő faállományhoz.) 

DÉSZ/ 
DKÉSZ 

2.4 .  A természet védelméről szóló 1996. évi  LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 5. § (1) bekezdése 
szerint minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti 
értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek 
közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, 
következményeik megszüntetésében,  a károsodás előtti állapot helyreállításában. 

Döntést nem igényel. DÉSZ 
DKÉSZ 

 A Tvt. 8. § (1) bekezdése szerint a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, 
életközösségei megőrzését, élőhelyük védelmével  együtt kell biztosítani. 

  

 A Tvt. 42: § (1) bekezdése értelmében ,,Tilos a védett növényfajok egyedeinek 
veszélyeztetése, engedély nélküli e/pusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, 
károsítása." 

  

2.5 .  Kármentesítési   szempontból: 
Az egykori Óbudai Gázgyár területén  (Ill. Környezeti értékelésben V_38-V_42 számmal 
jelzett területek) gyermekintézmény elhelyezése nem javasolt, lakófunkció elhelyezése 

Elfogadásra javasolt. 
A DÉSZ és DKÉSZ rendelet terv 7.§-a az alábbi bekezdéssel egészül ki: 

DÉSZ 
DKÉSZ 
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esetén a területen feltárt (B) szennyezettségi határértéket meghaladó 
szennyezőanyagokra vonatkozóan el kell végezni ezen funkcióra, hatásviselőkre is a 
kockázatfelmérést, amelynek eredménye alapján dönthető el, hogy szükséges-e további 
beavatkozás. 
A területileg illetékes elsőfokú környezetvédelmi hatóság az egykori Óbudai Gázgyár 
területére elkészített tényfeltárási záródokumentáció alapján KTF: 2048-30/2014. számú 
határozatában megállapította a terültre vonatkozó (D) kármentesítési célállapot 
határértékeket, míg a PE/KTF/1896-44/2015. számú és PE/KTF/1970-16/2016. számú 
határozattal kijavított, PE/KTF/1970-15/2016. számú határozattal módosított PE/KTF/1896-
39/2015. számú határozatával beavatkozásra és beavatkozás ideje alatti kármentesítési 
monitoring végzésére kötelezte a Fővárosi Gázművek Zrt.-t. 
A (D) kármentesítési célállapot határértékek meghatározása részletes kármentesítési 
mennyiségi kockázatfelmérés alapján történt, a területre vonatkozó kerületi szabályozási terv 
terület-használattal kapcsolatos részeinek figyelembevételével. 
A kockázatfelmérés az alábbi hatásviselőkre vonatkozóan készült: 

− kármentesítési terület (építő munkások, kármentesítést végző munkások);  
− intézményi területek iroda funkcióval (helyi dolgozók); 
− művelődési létesítmény (időszakos látogatók); 
− művelődési-, szórakoztató- és sportlétesítmény (rendszeres látogatók);  
− szálláshely, vendéglátás (szállóvendégek, kollégiumi lakók); 
− park, közkert (látogatók); 
− Duna part (ökológiai receptorok). 

Fentiek alapján lakófunkció elhelyezése esetén - tekintettel arra, hogy az a területen végzett 
tényfeltárás részeként készített kockázatelemzés során nem lett figyelembe véve - az 
érintett övezetben el kell végezni a kockázatok felmérését, ami alapján eldönthető, hogy 
szükséges-e további kármentesítési beavatkozás a területen. 

Az 1. mellékleten jelölt „Feltárt talajszennyezéssel érintett telek” területen új 
rendeltetés akkor létesíthető és a meglévő rendeltetés csak abban az 
esetben változtatható meg, ha az ingatlanra vonatkozó — külön 
jogszabályban rögzített — kármentesítési határérték az új rendeltetésnek 
megfelel. 
A szabályozási terven a feltárt talajszennyezéssel érintett telkek kerülnek 
jelölésre.  
 

2.6 .  Jelen vélemény nem helyettesíti a tervezett fejlesztések megvalósításához szükséges 
engedélyek beszerzését, illetve a Járási Hivatal bevonását az egyes eljárásokba a hatáskörébe 
utalt szakkérdések vonatkozásában. 
Kérjük, a 314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése értelmében a jóváhagyott 
terv egy példányát digitális formátumban az ügyiratszámra hivatkozva szíveskedjenek 
megküldeni a Járási Hivatal (1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.) részére. 

– DÉSZ 
DKÉSZ 

 
  

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



 

3.  Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság  
 (Ügyiratszám: 760/1/2018.)  

 

Ssz .  Vél emén y  Vá l as zok    
3.1 .  A tárgyi ügyben az Igazgatóságunk részére megküldött véleményezési tervdokumentáció alapján 

táj- és természetvédelmi szempontból az alábbi véleményt adjuk: 
– DÉSZ 

DKÉSZ 
3.2 .  A benyújtott tervek szerint a DÉSZ által jelölt tervezett kerékpárút nyomvonala a 23796/21 hrsz-

ú ingatlan területén (Óbudai-sziget) érinti az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi 
XXVI. törvényben (továbbiakban: OTrT) és a Budapesti Agglomeráció Területrendezési 
Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvényben megjelent országos ökológiai hálózat ökológiai 
folyosó  övezetét. 
Az ökológiai folyosó övezet kijelölésének alapját az érintett ingatlan területén a sziget nyugati 
parti sávján végighúzódó ártéri puhafás ligeterdő kiterjedése adta. Az Igazgatóságunkon 
nyilvántartott biotikai adatok alapján a fennmaradt ligeterdő sáv a 13/2001. (V.9.) KöM rendelet 
értelmében védett növényfajok (ligeti csillagvirág - Scilla vindobonensis, ligeti szőlő - Vitis 
sylvestris) élőhelyéül is szolgál, továbbá ökológiai jelentőségét fokozza, hogy természetes 
kapcsolatban áll a Dunával. Az előzőekben megjelölt természeti adottságok alapján az 
ökológiai folyosó övezetének területén vonatkozó jogszabályokon alapuló általános 
természetvédelmi célkitűzés az országos ökológiai hálózatban betöltött szerep megőrzése, az 
azt biztosító ökológiai adottságok védelme, valamint az itt előforduló védett növényfajok 
fennmaradásához szükséges természeti, ökológiai állapot biztosítása. Véleményünk szerint a 
tervezett szabályozás szerinti kerékpárút kiépítése a megjelölt természetvédelmi 
célkitűzésekkel ellentétes. Az Óbudai-sziget meglévő természetközeli területeinek arányát 
tekintve az élőhely jelenlegi fragmentáltságának fokozása természetvédelmi szempontból nem 
támogatható szabályozási irány. Igazgatóságunk megítélése szerint az erdősáv tervezett 
területfelhasználási környezete lehetőséget biztosít a kerékpárút nyomvonalának 
módosítására. A DKÉSZ-ben szabályozott szomszédos Zvp övezet (városi park) területén 
történő kerékpárút kijelölése táj- és természetvédelmi szempontból konfliktust nem jelent. 
A fenti véleményünkben foglalt szempontoknak megfelelően kérjük a 23796/21 hrsz-ú 
ingatlan területét érintő 'tervezett kerékpárút ' szabályozási elemet a DÉSZ 1. sz. mellékletét 
képező szabályozási tervlapról törölni . 

Elfogadásra javasolt.  
A nyomvonal az Ek övezetből döntő részben a tőle keletre elterülő Zvp 
övezetbe kerül. 
 (A kerékpáros nyomvonal engedélyezési terveinek készítése során 
alapvető elvárás, hogy igazodjon a meglévő faállományhoz.) 

DÉSZ 

3.3 .  Állásfoglalásunkat a Településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejles ztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 31412012. (Xl.8.) Korm. rendelet 37.§ (4) bekezdése, 
továbbá a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről szóló 7112015. (III. 30.) Korm . rendelet 37.§ d) pontja alapján adtuk ki. 

– DÉSZ 
DKÉSZ 

 
 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



4.  Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
 (Ügyiratszám: 35100/1853-1/2018.)  

 

Ssz .  Vél emén y  Vá l as zok    
4.1.  

Értesítem, hogy a fenti hivatkozási számon megküldött megkeresését és a mellékleteként 
csatolt dokumentációt m egvizsgáltam, az azokban foglaltakkal kapcsolatban észrevételt nem 
teszek, a 35100/666 10/2016.ált. számon kiadott szakmai véleményemben foglaltakat 
továbbra is fenntartom. 

Döntést nem igényel. 
Az előzetes vélemény során megnevezett Budaújlaki vízbázis belső és külső 
védőövezete, valamint hidrogeológiai védőterületének „A” és „B” zónája a 
véleményezési anyagban feltüntetésre került. Az előzetes véleményben 
megfogalmazott egyéb előírások a terv készítése során figyelembe vételre 
kerültek. 

DÉSZ, 
DKÉSZ 

 
 

5.  Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság  
 (Ügyiratszám:)  

 

Ssz .  Vél emén y  Vá l as zok    
5.1.  A korábban 00270-0051/2016. iktatószámon adott véleményünket, továbbra is fenntartjuk, 

valamint ezzel kapcsolatban a következő kiegészítéseket tesszük: 
Az érintett területek vízfolyásai önkormányzati tulajdonban és FCSM Zrt. kezelésében lévő 
vízfolyások. A tervezett fejlesztések megvalósításához szükséges a befogadók kezelőinek 
hozzájárulása. 

Döntést nem igényel. 
A tervek az előzetes véleményezés során megküldött tájékoztatás alapján 
készültek. 

DÉSZ, 
DKÉSZ 

5.2.  Amennyiben a településrendezési eszközök módosítása felszíni vizek érintettségével jár, 
illetve befogadó vízfolyásba történő bevezetés történik, az alábbi előírásokat be kell tartani „a 
vízgazdálkodásról' szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (1)-ban, valamint „a vizek hasznosítását, 
védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó 
szabályokról" szóló 14712010. (IV. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján: 
A belterületről érkező csapadék-és csurgalék vizeket lehetőség szerint a főbefogadóig el kell 
vezetni, melynek tervezése során a befogadó csatorna kapacitását ellenőrizni kell, és 
amennyiben nem megfelelő, annak rendezését is be kell tervezni; 
- Amennyiben a befogadó vízfolyás a beépítésből származó többletvizek befogadására nem 
képes, a beépítésre kerülő területen belül meg kell oldani a többlet csapadékvíz időszakos 
tározását (időszakos, vagy lokalizációs tározók); 
- Vízfolyás, csatorna esetében 3 - 3 m parti sáv nem építhető be. A partéltől számított 3 - 3 m 
távolságon belül építményt, fát, kerítést, bármilyen a fenntartást, esetleges védekezést 
akadályozó létesítményt elhelyezni tilos; 
- A mély fekvésű, lefolyástalan területek, valamint belvízzel veszélyeztetett területek beépítése 
nem javasolt; 
- Új utcák, telkek kialakításánál közterületen kell helyet biztosítani a vízelvezető árkoknak vagy 
zárt csatornáknak; 

Döntést nem igényel. 
A véleményezésre megküldött tervek figyelembe vették ezen előírásokat. 

DÉSZ, 
DKÉSZ 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Ssz .  Vél emén y  Vá l as zok    
5.3.  

A véleményezésre megküldött dokumentációkban nem került megemlítésre a Lukács-fürdő, 
Margitsziget ll (Magda) kút vízbázisa, melynek előzetesen meghatározott Hidrogeológiai 
„B" védőidomának felszíni vetülete tárgyi tervezési területet érinti. Ebből az okból kifolyólag 
a tervezett módosítások során fokozott figyelemmel kell eljárni, továbbá egyeztetés céljából 
javasoljuk megkeresni a vízbázist üzemeltető Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.-t. 

Elfogadásra javasolt. 
A Megalapozó munkarész 1.6.1.1 fejezete az alábbiakkal egészül ki: 
„A tervezési területet érinti a Lukács-fürdő, Margitsziget II. (Magda) kút 
hidrogeológiai „B” védőövezete, azonban ezen védőövezetek kijelölése csak 
előzetesen meghatározott, de hatósági határozattal történő kijelölésük a 
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről ez idáig még nem történt 
meg.” 

DÉSZ, 
DKÉSZ 

5.4.  A II. kötet M egalapozó vizsgálat 1.8.3. Árvízvédelem, továbbá a Ill. kötet Alátámasztó 
munkarész 3. 7.1 Árvízvédelem című fejezetek alapján megállapításra került, hogy új 
árvízvédelmi nyomvonalak kerülnek kialakításra a TSZT alapján beépítésre szánt területek 
beépíthetőségének biztosítására, melyek közösségi és kulturális célú fejlesztések. A 
nyomvonalak az Óbudai-sziget déli részén az alábbiak szerint kerülnek kialakításra: 
1. A volt Hajógyár és a Hadrianus palota területének mobilfallal történő bevédése. 
2. A régészeti területek megvédése érdekében a Hadrianus palota teljes területének talajvíz 
elleni védelemmel történő ellátása és mobilfallal történő bevédése. 
3. A Nagy-sziget egy részének feltöltése. 
A fenti területeket az Igazgatóságunk által koordinált és az Országos Vízügyi Föigazgatóság 
által jóváhagyott nagyvízi mederkezelési tervdokumentációk a fajlagos vízhozamok alapján 
döntő hányadban a 83/2014. (111. 14.) Korm. rendeletben szereplő átmeneti zónaként 
határozták meg. 
A tervezet figyelembe veszi a 83/2014. (III. 14.) Korm. rendeletben és a 30/2008. (XII.31.) 
KvVM rendeletben foglalt előírásokat és korlátozásokat, melyek a beépíthetőségre, a 
használhatóságra valamint a védművek kiépítésre vonatkoznak. 

Döntést nem igényel. DÉSZ 

 Igazgatóságunk 2017 novemberében (a VIZITERV Environ Kft. alvállalkozójaként, az Óbudai-
sziget fejlesztési koncepciójának készítéséhez) a főváros területén tervezett, és a Duna 
folyam nagyvízi medrét érintő fejlesztési elképzeléseknek az árvízi levezető-képességre 
gyakorolt hatását hidrodinamikai modell segítségével vizsgálta. A modell a DÉSZ-ben 
szereplő, fenti fejlesztéseket is tartalmazta, melyekkel kapcsolatban megállapításra került, 
hogy a tervezett árvízvédelmi fejlesztéseknek nincs számottevő hatása sem az árvizek 
levonulási szintjére, sem a nagyvízi mederben kialakuló áramlási sebességekre, ezért 
a tervezett védvonalak elhelyezésével kapcsolatban árvízvédelmi szempontból nem emelünk 
kifogást. 

  

5.5.  A véleményezésre készült terveket, dokumentációkat elegendő CD-n megküldeni 
Igazgatóságunk részére. 
A rendezési tervek véleményezési eljárásaiban továbbra is részt kívánunk venni. 

– DÉSZ 
DKÉSZ 

 
 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



6.  Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály  
 (Hiv.szám: BFPH059/20-4-2018)  

 

Ssz .  Vél emén y  Vá l as zok    
6.1.  Budapest Főváros Duna-parti építési szabályzat (DÉSZ) V. ütem Ill. kerület Óbuda-

Békásmegyer 1. szakasz, és Óbuda-Békásmegyer 1. szakasz Duna-parti területére vonatkozó 
Kerületi Építési Szabályzat (DKÉSZ) elkészítésének egyeztetési eljárásában a 
népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban : 
BFKH) az alábbi véleményt adja: 
A megalapozó vizsgálatban és az alátámasztó munkarészben foglaltak alapján a BFKH 
közegészségügyi szempontból a tervezetet elfogadja , az alábbi észrevétellel: 

–  

6.2 .  - A BFKH nyilvántartása szerint a tervezés alá vont területrészen található a Budapest 03 
B-47 OKK számú ásványvíz kút. A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást 
szolgáló vízílétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint az 
ásványvíz kutak védőterületét, védőidomát az építési szabályzat készítés során figyelembe 
kell venni. A létesítmények tervezésekor a rendelet 5. számú mellékletének figyelembevételével 
kell eljárni. 

Részben elfogadásra javasolt. 
A B-47 OKK számú ásványvíz kút csak a vizsgált területet érinti, a tervezési 
területet nem. Ennek megfelelően a Közművizsgálat – Vízellátás tervlapon 
megjelenítésre kerül, illetve a vizsgálati dokumentáció 1.6.1.1. 
Vízgazdálkodás és vízellátás fejezetben szerepeltetésre kerül. 

 

6.3 .  - A létesítmények tervezésekor és a kármentesítések során tekintettel kell lenni a felszín 
alatti vizek védelméről szóló 219/2004 . (VII. 21.) Korm. rendelet előírásaira. 
- A volt Gázgyár területén lévő szennyezett talaj és talajvíz kármentesítését tovább kell 
folytatni , és indokolt esetben az Óbudai-sziget fejlesztése esetén is el kell végezni. 

Döntést nem igényel. 
A kármentesítések elvégzésének előírása nem a DÉSZ és DKÉSZ feladata, 
az alátámasztó munkarész tartalmazza. 

DÉSZ 
DKÉSZ 

6.4 .  A BFKH jelen véleményét az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 
2/2005. (1. 11.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében és 3. számú mellékletében; a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (Xl. 08.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdés b) pontjában és 9. számú 
mellékletében; továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi 
kerületi hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi 
államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) 
bekezdésében foglaltakra figyelemmel alakította ki. 

–  

 
  

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



 

7.  Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály Útügyi Osztály  
 (Ügyiratszám: BP/0801/120-2/2018.)  

 

Ssz .  Vél emén y  Vá l as zok    
7.1.  A Duna-parti építési szabályzat (DESZ) V. ütem Óbuda-Békásmegyer 1. szakasz Duna-parti 

területére vonatkozó Kerületi Épltési Szabályzat (DKÉSz) véleményezésével kapcsolatos 
megkeresésére a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján az alábbiakban 
tájékoztatom. 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet 9. melléklet 12. pontja szerint, valamint a közlekedési 
igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
38212016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján Budapest Főváros Kormányhivatala gyorsforgalmi 
utat, közúti határátkelőhelyet, szintbeli közúti-vasúti átjárót érintő településrendezési eszköz 
esetében vesz részt a véleményezési eljárásban. 
Fentiekre tekintettel a településrendezési eszközök módosításaival kapcsolatban, hatáskör 
hiányában észrevételt nem teszek. 
Tájékoztatom továbbá. hogy - jelen eljárásokban - Budapest Főváros és kerületei 
településszerkezeti, szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának 
véleményezésében a közlekedési hatósági hatáskörben eljáró Budapest Főváros 
Kormányhivatala Ill. Kerületi Hivatal rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel. 

– DÉSZ/ 
DKÉSZ 

 
 
  

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



8.  Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala Közlekedés Felügyeleti Főosztály Útügyi Osztály  
 (Ügyiratszám: BF/UO*NS/A/258/2/2018.)  

 

Ssz .  Vél emén y  Vá l as zok    
8.1.  Az Önök által Budapest Főváros Kormányhivatala Ill. Kerületi Hivatala Közlekedés Felügyeleti 

Főosztály Útügyi Osztályhoz a fenti hivatkozási számon küldött, a BFVT Kft. által 2017. 
december hónapban készített, a tárgyi területre vonatkozó DÉSZ, DKSZT tervezettel 
kapcsolatban közlekedési szempontból az alábbi véleményt adjuk. 

a) A közterületek építési szélessége az útkategóriának megfelelő, a tervezett építési 
paraméterek a hatályos tervhez képest többlet építési jogot nem keletkeztetnek. Azonban 
kifogásoljuk, hogy a fejlesztési területek feltárása részben magánutak létesítésével 
tervezett. (Vi-2/4, Lk-2 övezet közötti u. folytatása a Reich Kálmán utcáig, a Reich Kálmán 
utca folytatása az Angel Sanz Briz útig, az 1.-es utca folytatása a Gázgyár utcáig, illetve az 
1.-es utcával párhuzamos a Vi-2/3 és a Vi-2/2 övezetek közötti utca.) Magánutak létesítése 
esetén az engedélyezési eljárásba valamennyi tulajdonos bevonása szükséges, mely az 
eljárást nehezíti, továbbá később a kezelői feladatok ellátása is problémát okozhat. A fentiek 
értelmében a kiszolgáló utak közterületi kiszabályozását tartjuk szükségesnek. 

Döntést nem igényel. 
Nem szükségszerű a terület beépítéséhez magánutak létesítése. 
A volt Gázgyár területén az építési helyeken kívül lévő, kótázással rendelkező 
területek nem magánutak kialakítását jelölik, hanem azok az elő-oldal-hátsó 
kertek helyei és méretei. 
 

DKÉSZ 

8.2 .  b) A Reich Kálmán utcán a gyalogos kapcsolat biztosítását szükségesnek tartjuk, ezért is 
javasoljuk a közterületként történő megtartását, de legalább a biztosítandó gyalogos kapcsolat 
feltüntetése szükséges a szabályozási terven. 

Elfogadásra javasolt. 
A Reich Kálmán utca vonalában a Reich Kálmán utca és az Ángel Sanns Briz 
út között „Biztosítandó gyalogos kapcsolat” kerül megjelenítésre (kötelező 
érvényű elem). 

DKÉSZ 

8.3 .  c) Korábbi véleményünkben jeleztük, hogy a vasúti híd hídfőjénél tervezett vasúti 
megállóhely lakótelep felől történő gyalogos megközelítésére a Nánási útnál gyalogos 
aluljáró létesítése javasolt. A szabályozási terven itt is kérjük a biztosítandó gyalogos 
kapcsolat feltüntetését. 

Elfogadásra javasolt. 
A Szabályozási tervlap kiegészítésre kerül. 

DÉSZ/ 
DKÉSZ 

8.4 .  d) A tervezett vízi fejlesztéssel kapcsolatban a tervet a Budapest Főváros Kormányhivatala 
Közlekedési Főosztály hatáskörrel rendelkező osztályával, a vasúti fejlesztéssel 
kapcsolatban a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Vasúti Hatósági Főosztályával is 
véleményeztetni szükséges. 

Elfogadásra nem javasolt. 
A véleményeztetési eljárást az azt szabályozó 314/2012 (XI. 8.) Korm. 
rendeletnek megfelelően köteles lebonyolítani az Önkormányzat. 

DÉSZ/ 
DKÉSZ 

8.5 .  
e) A tervezett vasúti megálló létesítésével kapcsolatban a MÁV Zrt. Vezérigazgatósággal 
történt egyeztetés dokumentumát kérjük mellékelni. 

Döntést nem igényel. 
A megállóhely esetleges kialakítása a korábban készült Gázgyár szabályozási 
terv során került egyeztetésre. 
A 2017 évben jóváhagyott TSZT is tartalmazza a vasúti megálló tervezett 
kialakítását, ennek a magasabb rendű tervnek felel meg a DÉSZ-DKÉSZ. 

DÉSZ/ 
DKÉSZ 
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8.6 .  Megjegyezzük továbbá, hogy célszerűbbnek tartanánk az Óbudai szigetre a tervezett 

irodák helyett a szabadidő eltöltésére, ill. sportolásra alkalmas közhasználatú területek 
biztosítását. 

Elfogadásra javasolt. 
A terület fejlesztési programját a 1604/2014. (XI.4.) Korm. határozatban 
foglaltak képzik.  
A vélemény alapján a rendelettervezet módosításra kerül, csak a Korm. 
határozatban nevesített rendeltetéseket kiszolgáló iroda létesíthető.  

DÉSZ/ 
DKÉSZ 

8.7 .  A DÉSZ, DKSZT rendelettervezetre a további észrevételeket tesszük: 
A rendelettervezet DKSZT, ill. a DÉSZ VI. fejezet 13. §-ban, az autóbuszok tárolására 
vonatkozó előírások szövegét az alábbiak szerint tartjuk szükségesnek módosítani: 
.„Új építmények, önálló rendeltetési egységek és területek rendeltetésszerű használatához, 
azok minden megkezdett 200 férőhelyük után egy autóbusz telken belüli elhelyezését kell 
biztosítani, az alábbi esetekben." 
az a) - d) pontok esetében véleményünk szerint elegendő csak a funkció meghatározása 
az alábbiak szerit. 

„a) szállásjellegű rendeltetési egységnél 
b) kulturális és közösségi szórakoztató rendeltetési egységnél. 
e) ipari raktározási telephelyeken 
d) lelátóval rendelkező sportlétesítménynél" 

Részben elfogadásra javasolt. 
Az előírás kiegészítésre kerül a” megkezdett” kifejezéssel. 
 
Az a)-d) pontokban nevesített minimum értékek a túlzott parkoló létesítési 
kötelezettséget hivatottak meggátolni. Pl: egy 10 szobás panzió esetében (20 
fő elhelyezése) nem életszerű egy autóbusz elhelyezését megkövetelni (40 fő 
jármű befogadóképesség). Fentiek alapján indokolt a rendelettervezetben 
szereplő minimum értékek megtartása. 

DÉSZ/ 
DKÉSZ 

8.8  
 A javasolt, és a rendeletben az új beépítések feltételeként rögzített 

közlekedésfejlesztéseket alapvetően támogatjuk. Azonban az Óbudai sziget északi 
részére tervezett létesítmények esetében nem tartjuk indokoltnak, hogy a parkolási 

Elfogadásra nem javasolt. 
Az Óbudai sziget már jelenleg is nagy, és a jövőben tovább növekvő 
rekreációs jelentősége szükségessé teszi – nem azonos mértékben, de a 
Margitszigetnél alkalmazottakhoz közelítően – a gépjármű forgalomtól és 
parkolástól való mentességet. 

DÉSZ/ 
DKÉSZ 
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kötelezettségnek csak a felét legyen szükséges telken belül biztosítani, másik fele K-híd 
környezetében létesítendő közcélú parkolóban is elhelyezhető legyen. 
Kérem a fenti véleményünk szíves tudomásulvételét. 

 
 

9.  Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály  
 (Ügyiratszám: BP-01/007/00542-2/2018)  

 

Ssz .  Vél emén y  Vá l as zok    
9.1.  Köszönettel vettem a Duna-parti építési szabályzat (DÉSZ) V. ütem Óbuda-Békásmegyer 1. 

szakasz, és Óbuda-Békásmegyer 1. szakasz Duna-parti területére vonatkozó Kerületi Építési 
Szabályzat (DKÉSZ) dokumentáció megküldését. 
A szabályzat készítésének véleményezési eljárásában a településfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (Xl. 8.) kormányrendelet 
(továbbiakban Kormányrendelet) 38. § (4) a) felhatalmazása alapján, az FPH059/20-4/2018. 
számú megkeresésére a következő véleményt adom. 
A II. kötet megalapozó vizsgálat 1.3.4.4 pontja tartalmazza a védelemmel érintett épített 
értékek és területek térképi ábrázolását, ill. a védett ingatlanok felsorolását. A védett ingatlanok 
térképi ábrázolása az alkalmazott jelkulcs szerint pontatlan. A védett objektumok felsorolása 
ugyancsak pontatlanságokat tartalmaz. A kulturális örökség védelmével kapcsolatos 
szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) c) pont szerint a központi, 
közhiteles örökségvédelmi nyilvántartás vezetésére a kulturális örökség védelméért 
felelős miniszter rendelkezik hatáskörrel, mely hatáskört a Miniszterelnökség Társadalmi és 
Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes 
Államtitkárság Kulturális Örökségvédelmi és Kiemelt Fejlesztési Főosztály gyakorolja. Ezért az 
örökségvédelmi nyilvántartás közhiteles adatait a Miniszterelnőkségtől kell beszerezni. 
A rendelkezésemre álló - tájékoztató jellegű - nyilvántartási adatok alapján az alábbi 
adatok, ill. ábrázolás módosítása, kiegészítése szükséges. 

–  

 -  A  15252  [372],  15254  [374],  15255  [375],  15256  [376],  15929  [403] azonosítóval  
szereplő objektumok általános műemléki védelem alatt álló nyilvántartott műemléki érték 
státuszú épületek. 

Elfogadásra javasolt.  
A megalapozó 1.3.4.4. fejezete kiegészítésre került. 

 

9.2 .  A 16164 törzsszám alatt szereplő műemléki védettség (Óbudai Gázgyár tisztviselői lakótelepe 
és vasútállomása) több azonosítóval rendelkezik. Az egyes villaépületek a telekkel együtt 
műemlékek, az épületek a telkeken nincsenek ábrázolva. Ugyan egy műemléki törzsszámuk 

Elfogadásra javasolt. 
A megalapozó 1.3.4.4. fejezete kiegészítésre került. 
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van, de több épületről van szó. 

9.3 .  A 16093 törzsszámú műemlék - Óbudai Gázgyár épületegyüttese - 15 db épület műemléki 
védett, az ingatlanok fennmaradó része műemléki környezet. A felsorolásban 6 db épület került 
nevesítésre, a  többi nincs a listán. (lásd 21/2004. (X. 12.) NKÖM rendelet 6. §) 

Elfogadásra javasolt. 
A megalapozó 1.3.4.4. fejezete kiegészítésre került. 

 

9.4 .  A 16165 törzsszámú védettség - Hajógyári sziget épületeinek együttese - 9 db épület 
műemléki védett, az ingatlanok fennmaradó része műemléki környezet. A felsorolásban 4 
db épület került nevesítésre, a többi nincs a listán. (lásd 27/2005. (X. 7.) NKÖM rendelet 14. §) 
A Hajógyári szigeten további műemlék épületek vannak, amelyek nem szerepelnek a listán: 
15242  [401] (Helytartói palota), 15932 [402] (kazánház), 15930 [404] (gépműhely). 

Elfogadásra javasolt. 
A megalapozó 1.3.4.4. fejezete kiegészítésre került. 

 

9.5 .  A vizsgált területen helyezkedik el a Sújtás utcai gázgyári lakótelep egy része, 15241 [12884] (1. 
-1 1.- 111. sz. épületek). A korábban osztatlan teljes telek műemléki védettség alatt áll. A 
térképen nincs ábrázolva, a listában nem szerepel. 

Elfogadásra javasolt. 
A vizsgált területre eső műemlékek jelölésre kerültek az 1.3.4.4. fejezetben. 

 

9.6 .  Fentiek értelmében az örökségvédelmi nyilvántartási adatokat a Miniszterelnökség 
adatszolgáltatása alapján kell a terven feltüntetni. A BFKH 1. Kerületi Hivatala fenti 
adatszolgáltatása tájékoztató jellegű.  
A program alátámasztó munkarésze az átfogó célok és változtatási szándékok 
vonatkozásában figyelembe veszi az örökségvédelmi szempontokat, a terület történeti 
értékeit. A dokumentációban megfogalmazott javaslatok és szabályozási koncepció elemeivel 
örökségvédelmi szempontból egyetértek. 
Tájékoztatom Főépítész urat, hogy a környezeti vizsgálatára a BFKH 1. Kerületi Hivatalának 
nincs hatásköre, erre az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 
2/2005. (1. 11.) Korm. rendelet 3. melléklete szerint Budapest Főváros Kormányhivatala jogosult. 

–  

 
 

10.  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Építményengedélyezési Osztály  
 (Ikt.szám: EE/21777-5/2016)  

 

Ssz .  Vél emén y  Vá l as zok    
10.1.  A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a Duna-parti 

építési szabályzat (DÉSZ) V, ütem Óbuda-Békásmegyer 1. szakasz és Óbuda- 
Békásmegyer 1. szakasz Duna-parti területére vonatkozó kerületi Építési Szabályzat 
részünkre megküldött egyeztetési anyagát megvizsgálta. 
A Hatóság tevékenységének - jogszabál yban meghatározott - célja az elektronikus 
hírközlési piac zavartalan, eredményes működésének és fejlődésének, az elektronikus 

–  
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hírközlési tevékenységet végzők és felhasználók érdekei védelmének, továbbá a tisztességes, 
hatékony verseny kialakulásának, illetve fenntartásának elősegítése az elektronikus hírközlési 
ágazatban. 
A megküldött anyag megalapozó vizsgálat, alátámasztó, illetve jóváhagyandó munkarészeket 
tartalmaz, az elektronikus hírközlésre vonatkozó információk a dokumentációban szerepelnek. 
A mellékelt rendelet-tervezet hírközlési érdeket nem sért, a Hatóság az elfogadás ellen 
kifogást nem emel. 
Fenti véleményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint „településrendezési sajátos 
jogi ntézményekről szóló 314/2012. (Xl. 8.) Korm.) 38.§ szerinti véleményezési szakaszban 
adta a Hatóság. 
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ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER I. SZAKASZ DUNA-PARTI TERÜLETÉRE VONATKOZÓ ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATOK TERÜLETÉRE VONATKOZÓ  
KÖRNYEZETI VIZSGÁLATHOZ BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK: 

 
11.  Országos Környezetvédelmi Tanács főtitkár  

 (Üisz. : FPH059/20-5/2018)  
 

Ssz .  Vél emén y  Vá l as zok    
11.1.  Az országos Környezetvédelmi Tanács köszönettel megkapta a Duna-parti építési szabályzat 

(DÉSZ) V. ütem Óbuda-Békásmegyer i. szakasz és az Óbuda-Békásmegyer I. szakasz Duna-
parti területére vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat (DKÉSZ) területére vonatkozó tervezet 
környezeti vizsgálatát, némi késéssel, 2018. Február 3.-án.  
Áttekintve a környezeti vizsgálatot, az OKT az alábbi észrevételeket teszi.  
A környezeti vizsgálat kidolgozása, szerkezete és tartalma – formálisan – megfelel az egyes 
tervek és programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 
követelményeinek; a környezeti értékelés tartalmazza a terv összefüggésének vizsgálatát más 
releváns tervekkel és programokkal és megállapította, hogy a tervezési, fejlesztési kereteket 
jelentő magasabb rendű programok és tervek célkitűzéseivel a DÉSZ szabályozása 
összhangban van. 

Döntést nem igényel.  

11.2.  A környezeti vizsgálat 1.5. alfejezetben kifejti az alkalmazott módszer korlátait és a felmerült / 
felmerülő bizonytalanságokat : a KV tematika kialakítás alapelve, hogy a vizsgálat csak a DÉSZ 
várható környezeti hatásait értékeli. Nem vállal és nem vállalhat fel olyan feladatokat, melyeket 
más tervezési feladatok során kell megoldani (pl.: környezeti hatásvizsgálat, települési 
környezetvédelmi program, környezeti állapot mérések, vízgazdálkodási terv, rekultivációs terv, 
stb.). Jelen dokumentum ezért a publikus fővárosi fejlesztési dokumentumokon, önkormányzati 
elképzeléseken, fejlesztési szándékokon, valamint a tervezők által rendelkezésre bocsájtott 
dokumentumokon alapszik. A tervmódosítás egyeztetési dokumentuma tartalmazza a környezeti 
értékelés kapcsán felmerülő környezeti konfliktusokat feloldó területfelhasználási-, szabályozási 
megoldásokat, környezetvédelmi intézkedési javaslatokat. Mivel az értékelés a 
településrendezési terv várható környezeti hatásait nézi, ezért az értékelés tárgya alapvetően a 
következők vizsgálatára terjed ki: 
- a szabályozási változtatások hatásai, 
- a DÉSZ-ben megfogalmazott területhasználatok várható környezeti hatásai,  
- a területhasználatokhoz kapcsolódó építési feltételek várható környezeti hatásai.  
A tervezés során bizonytalanságot okoz, hogy a TSZT és DÉSZ a területeket sorolja be 
valamilyen meglévő, vagy tervezett területfelhasználásokba, illetve övezetekbe. A 
területhasználatok egyikéről sem állítható azonban, hogy környezetterhelő és az sem, hogy 
milyen mértékben. A környezetterhelés az ott alkalmazásra kerülő technológiából fakad, amire 
viszont a településrendezési tervnek is van hatása. Bármely övezet (legyen az akár gazdasági, 

Döntést nem igényel.  
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különleges, vegyes, lakó, vagy mezőgazdasági, stb.) az ott alkalmazott technológiai 
megoldásoktól függően lehet környezetterhelő, vagy akár környezetbarát is.  
Bizonytalansági tényező az is, hogy a TSZT és a DÉSZ csak a lehetőségeket teremti meg arra, 
hogy a tervezett új területfelhasználások, illetve övezetek megvalósuljanak. Hogy ebből mennyi 
valósul meg az már többnyire a gazdasági környezeten, a piaci résztvevőkön, a lakosságon, 
vagy a gazdasági élet szereplőin múlik.  
A Római-parton tervezett mobilgáttal és annak környezeti hatásaira jogszabály szerint önálló 
környezeti hatásvizsgálatnak kell készülni. Jelen DÉSZ V. ütem I. szakasz KV nem terjed ki a 
Római-parti tervezett változtatásokra. 

11.3.  Ám ezután körültekintő alapossággal értékeli mind a 43 szabályozási változtatás, azaz a DESZ 
-ben  és DKÉSZ –ben megfogalmazott területhasználatok várható környezeti hatásait.  

Döntést nem igényel.  

11.4.  A terv – várható / becsülhető – környezeti következményeinek összefoglalásával egyet lehet 
érteni, különösen a 4.3. Gazdasági, társadalmi hatásokhoz kapcsolódó javaslatokkal: 
beruházások, intézményi területek helyszínének biztosítása munkahelyteremtő és 
népességmegtartó hatású továbbá a Duna-part gyalogos végigjárhatóságának biztosítása 
valamint a Duna-part közelében az Eurovelo 6 kerékpárút kijelölése szélesíti a rekreációs 
lehetőségeket, növeli a város idegenforgalmi vonzerejét, ami kedvezően hat a kerület turisztikai 
forgalmára, élénkíti a gazdaságot.  
A terület jelenleg is az egyik leggyorsabban fejlődő területe a III. kerületnek. A szabályozással 
egyértelműen növekedni fognak az ingatlan értékek. Kiemelt figyelmet kell fordítani, hogy a 
megnövekedő beruházási érdekek ne vezessenek a zöldfelületi mennyiség csökkenéséhez, a 
környezeti állapot romlásához.  
Fontos (lenne), hogy a részvételi tervezés, metodikája, alapelvei, a lakossági bevonás módjai a 
DÉSZ tervezése, egyeztetése során is figyelembe vételre kerüljenek (!)   

Döntést nem igényel.  

11.5.  A Környezeti értékelés a terv megvalósítása következtében – várhatóan – fellépő környezeti 
hatásokra vonatkozó értékeléshez, valamint a tervben szereplő monitorozási javaslatok és 
egyéb szükséges intézkedések tekintetében az Országos Környezetvédelmi Tanács nem tesz 
további észrevételeket. 

Döntést nem igényel.  

 
 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



 

K.1.  Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Épített Környezetért Felelős Igazgatóság  
 (Ikt.szám:XXIV-17-2/2018)  

 

Ssz .  Vél emén y  Vá l as zok    
K.1.  A tárgyi dokumentációt köszönettel megkaptuk. 

A levélhez csatolt tervdokumentációt átnéztük és a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 31412012. (Xl 8.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: R) 38.§ (4) bekezdés alapján alábbi tájékoztatást adjuk: 

–  DÉSZ 
DKÉSZ 

K.1 .1 .  1. Az Árpád fejedelem útján található Budaújlaki vízmű és gépház a fővárosi 
ivóvízellátásban is jelentős szerepet kap, így kiemelten fontosnak tartjuk a felszín alatti 
vízminőség megvédése érdekében (kerítés létesíthetőségének biztosításával) a terület 
megóvását. 

Döntést nem igényel.  
A DKÉSZ rendelettervezete tartalmazza, hogy a terület közhasználat elől 
állandóan elzárható, így annak megóvását biztosítja a terv.  

DKÉSZ 

K.1 .2 .  2. Budapest Főváros III. kerület Árpád fejedelem útja - Árpád híd - Duna folyam - 
Szépvölgyi út által határolt területre vonatkozó Kerületi Szabályozási Terve (ÓBVSZ 
9/66.a. számú melléklete) korábban tartalmazta a „Távlatban kialakítható rakparti út 
helyigényét", valamint „Közlekedési műtárgy helyigényét", amely értelmében az alsó rakpart 
átvezetésével számolt a HÉV felett az Árpád fejedelem útjára. A fenti két útvonal közötti 
kapcsolat kialakításával jelenlegi a DÉSZ és DKÉSZ is már a Szépvölgyi út térségében 
számol? 

Döntést nem igényel.  
A településrendezési tervek övezeti rendszere alkalmas arra, hogy a 
véleményben szereplő közúti kapcsolat a Szépvölgyi út térségében 
kialakítható legyen. 
Az Önkormányzat a HÉV vonal szintbeni keresztezésével nem kíván 
kialakítani csomópontot. 

DÉSZ 
DKÉSZ 

K.1 .3 .  3. Bp. III. kerület déli részén, a Szépvölgyi út tengelyében a DÉSZ egy Buda és 
Margitsziget közti kerékpáros-gyalogos hídkapcsolatot elképzelhetőnek tart, amit a DÉSZ 
Szabályozási tervének 1. szelvényén „ vizsgálandó gyalogos-kerékpáros kapcsolat "-ként   
szintén   szerepeltet.   A   híd   megvalósítását    Budapest    II.    Kerület Önkormányzata  
nem támogat ja. Budapest Főváros Településszerkezeti  Tervének 2017. december 6-án 
elfogadott változata már nem számol a gyalogos-kerékpáros  kapcsolat kialakításával a 
Szépvölgyi út folyatatásaként. 
Álláspontunk szerint, a Szépvölgyi út tengelyében „vizsgálandó gyalogos-kerékpáros 
kapcsolat" -ként jelölt, a Buda és Margitsziget közti kerékpáros-gyalogos hídkapcsolat 
lehetséges megvalósítását meg kell, hogy előzze a fővárosi településrendezési eszközök (TSZT, 
FRSZ) módosítása. 
Ezért indokolatlan a „  vizsgálandó gyalogos-kerékpáros kapcsolat" -ként történő jelölés, kéjük 
törölni. 

Elfogadásra nem javasolt. 
A „ vizsgálandó gyalogos-kerékpáros kapcsolat” felirat nem tartozik a 
Kötelező érvényű elemek közé. 
A vizsgálat célja, hogy eredményének függvényében a kerületi érdekek 
alapján az Önkormányzat eldönthesse, kezdeményezi e tárgyi ügyben a 
TSZT módosítását. 
Egy híd DKÉSZ-ben történő megjelenését mindenképpen meg kell 
előznie a TSZT ennek megfelelő módosításának. 

DKÉSZ 

K.1 .4 .  4. Felhívjuk a figyelmet a DÉSZ I. ütem (Margitsziget) és a DÉSZ II. ütem (Budapest II. kerület) Döntést nem igényel.   

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Ssz .  Vél emén y  Vá l as zok    
jogharmonizáció keretében történő aktualizálásának szükségességére - a TSZT 
módosításával összhangban. 

A nevezett tervek az elfogadásuk idején hatályos TSZT-vel összhangban 
készültek. A tervek, a 314/2012. (XI.8.) Korm. rend 16.§ (1) bekezdésben 
maghatározottak szerinti felülvizsgálatkor a hatályos TSZT szerint kerülnek 
aktualizálásra. 

K.1 .5 .  5. Budapest II. kerület támogatja azt a tárgyi DÉSZ-ben (DÉSZ V. ütem) szereplő elképzelést, 
amely a II. kerület közigazgatási területével közvetlenül határos partszakaszokon kikötő 
számára szárazföldi parthasználati kapcsolatot nem biztosít. 

Döntést nem igényel.  
 

DÉSZ 

K.1 .6 .  

6. Sem a DÉSZ, sem a DKÉSZ nem támogatja a Szépvölgyi út - Slachta Margit rakpart között 
a HÉV szintbeli keresztezésével létrejövő, gépjármű forgalomra szolgáló csomóponti kapcsolat 
kialakítását. Budapest II. kerület közigazgatási területét is érintő infrastrukturális kapcsolatnak 
tekintjük a Szépvölgyi út - Árpád fejedelem útja - Slachta Margit rakpart (akár HÉV szintbeli 
keresztezésével történő) összekapcsolását. 
Ezért kérj ük fenti megoldási alternatívát akadályozó rendelkezéseket törölni a jóváhagyandó 
munkarészből, hogy ne zárjuk ki a későbbiekben sem a csomópont kialakításának 
lehetőségét. 

Elfogadásra nem javasolt. 
 
A Szépvölgyi út területe nagyobb részben a III. kerület, kisebb részben a II. 
kerületi Önkormányzat közigazgatási területén fekszik. A főúthálózat 
fejlesztéséért, így a Slachta Margit rakpart fejlesztése is a Fővárosi 
Önkormányzat a feladatkörébe tartozik a 432/2012 (XII. 29.) 
Kormányrendelet értelmében. 
A Szépvölgyi út és a Slachta Margit rakpart között jelenleg csomópont 
kialakítása szintben csak új HÉV átjáró létesítésével (jelzőlámpás 
forgalomirányítással), vagy külön szintben (aluljáró vagy felüljáró építésével) 
lehetséges. 
 
A főváros HÉV vonalai közül a Budapest-Szentendre vonal a 
legforgalmasabb, ahol a szintbeni átjárók szempontjából meghatározó 
irányonkénti járműkövetés a csúcsforgalmi időszakban 2.5 perc. A 
gyorsvasúti vonal a II. kerület közigazgatási területén nem rendelkezik HÉV 
átjáróval (szintbeni közúti vasúti keresztezéssel), a III. kerület közigazgatási 
területén azonban több, főútvonallal történő keresztezést biztosító HÉV 
átjáró is üzemel. Ezek a Köles utcai, Zsófia utcai, Mátyás Király utcai és a 
Pünkösdfürdő utcai átjárók. 
A szintbeni átjárók túlterheltek, a gyakori vonatkövetés miatt kis 
teljesítőképességgel rendelkeznek, emiatt esetenként visszatorlasztják a 
közúti forgalmat a többi közlekedési irányban is, valamint az átlagosnál 
nagyobb balesetveszélyt jelentenek.  
 
Ezen kedvezőtlen tapasztalatok miatt tartotta szükségesnek településrendezési 
tervben szabályozni a Szépvölgyi úti HÉV átjáró létesítésének kérdését a III. 
kerületi Önkormányzat az alábbi előírással: 
„41. § (4) A Szépvölgyi út és a Slachta Margit rakpart között a HÉV vágányok 
szintbeni keresztezésével gépjármű forgalomra szolgáló csomóponti kapcsolat 
nem alakítható ki.” 

DÉSZ 
DKÉSZ 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Ssz .  Vél emén y  Vá l as zok    
Mivel a hatályos településszerkezeti terv szerint a Szentendrei HÉV vonalból – 
a Csepeli és Ráckevei vonalakkal a pesti belváros alatt történő összekötéssel 
– távlatban az Észak-déli regionális gyorsvasút kerül kialakításra, így a 
Szépvölgyi út térségében a Duna keresztezése miatt a felszíni gyorsvasúti 
vonal felszín alá kerül, ekkor szintbeni keresztezés nélkül kialakítható majd a II. 
kerületi Önkormányzat által preferált csomópont. Tehát a 41. § (4)-ben szereplő 
előírás csupán időbeli korlátként jelenik meg. Természetesen külön szintű 
csomópont akár jelenleg is létesíthető. 
 
A III. kerületi Önkormányzat célja összhangban van a TSZT-vel és nem 
ellentétes a II. kerület közúthálózat fejlesztési elképzeléseivel, csupán a 
megfelelő infrastrukturális kereteket határozza meg. Erre vonatkozó szándékát 
a DÉSz-re adott véleményében meg is erősíti: 
„Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy a Szépvölgyi út vonalában az Árpád 
fejedelem útja és a Slachta Margit rakpart között ne legyen kialakítható 
gépjármű forgalomra alkalmas közúti kapcsolat a HÉV szintbeli 
keresztezésével.” 

 
 

K.2.  Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata  
 (Ügyiratszám:83-2/PM/2018)  

 

Ssz .  Vél emén y  Vá l as zok    
 Köszönettel megkaptuk FPH059/20-2/2018 hivatkozási számú levelüket a 314/2012. (XI.8.) 

Korm. rend 38.§ szerinti véleményezési szakaszban levő Duna-parti Építési Szabályzat (DÉSZ) 
V. ütem Óbuda-Békásmegyer I. szakasz. és Óbuda-Békásmegyer 1. szakasz Duna- parti 
területére vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat (DKÉSZ) készítéséről. 
Tekintettel arra, hogy a megküldött anyag szabályozási tervlapján és rendeletében a beépítési 
paraméterek eltérően szerepeltek, a terv áttekintését csak a tervezők által 2018. március 9.-én 
megküldött pontosítás után tudtuk érdemben megkezdeni. 
A készülő DÉSZ és DKÉSZ vonatkozásában az alábbi szakmai észrevételeket. javaslatokat 
tesszük: 

– DÉSZ 
DKÉSZ 

K.2.1 .  1. Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy a Szépvölgyi út vonalában az Árpád fejedelem útja és a 
Slachta Margit rakpart között ne legyen kialakítható gépjármű forgalomra alkalmas közúti 
kapcsolat a HÉV szintbeli keresztezésével. Kedvező, hogy a korábbi megbeszélésen 
elhangzottaknak megfelelően a DÉSZ 40.§ (4) pontba bekerült az előírás. 

Döntést nem igényel. 
(Lásd 1.6.) 

DÉSZ 

K.2.2 .  2. Az észrevételezés során, a tervezők által megküldött pontosítás alapján, a rendeletben lévő Döntést nem igényel. DÉSZ 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Ssz .  Vél emén y  Vá l as zok    
paramétereket vettük alapul. A két rendeletben eltérő Ek övezet esetében 4.5 méter 
legnagyobb épületmagasságot és 1% legnagyobb terepszint alatti beépítést vizsgáltuk. 

A két rendeletben eltérő Ek övezet paraméterek egységesítésre kerültek. DKÉSZ 

K.2.3 .  3. Budaújlaki vízműtelep területe: Az FRSZ 19.§ (2) bekezdés szerint " A beépítésre nem 
szánt területfelhasználási egység területén a kerületi településrendezési eszközben ki kell 
jelölni az 1 ha-nál kisebb telekigényű meglévő közműterületeket „. ". 
Javasolt ezért Vízgazdálkodási terület övezetének kijelölése a valós használatnak 
megfelelően a 14618/2, 14617/11 telkeken, a (14617/13) hrsz.-ú telek Evező utcai szakaszán, 
valamint a (14617/17) hrsz.-ú telken a jelölt övezethatárokig. Az ÓBVSZ-ben a terület déli 
része az FSZKT-nak való megfeleltetés miatt nem került korábban a használatának megfelelő 
övezetbe, melyet most javasolt rendezni. Ahogy egy korábbi megbeszélésen is jeleztük, a 
kerület belső területeinek elektromos hálózat-fejlesztése a vízművek területén tervezett, ezért 
a paraméterek meghatározásánál ennek figyelembe vétele is szükséges. Az övezetben a 
hatályos ÓBVSZ-nek megfelelően megengedett funkciók a következők, melyeket továbbra is 
szeretnénk megtartani: 

• technológiai építmények 
• raktározási  építmények, 
• irodai épületek, 
• az üzemeltetést biztosító szolgálati lakóépületek. 
•  

Részben elfogadásra javasolt. 
A területen Zkp/Közmű övezet kerül kijelölésre a 14618/2, 14617/11 
telkeken. A 14617/13 hrsz.-ú telek Evező utcai szakasza és a 14617/17 
hrsz.-ú telek igénybevétele azonban nem indokolt. 
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 „Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata - 2018.06.06. 
(Ügyiratszám: I/325-4/2018) 
A 83-2/PM/2018 ügyiratszámú levelünkre észrevételeztük, hogy Óbuda-Békásmegyer I. 
szakaszának Duna-parti területére vonatkozó Építési Szabályzatában a Budaújlaki 
vízműtelep területén nem került kijelölésre Vízgazdálkodási területek övezet, melyre azonban 
a FRSZ 19. § (2) bekezdése felhatalmazást ad. Az övezet kijelölésére a Fővárosi Vízművek 
és a III. kerületi Önkormányzat telkén álló elektromos transzformátor állomás jelentős 
bővítésének megvalósíthatósága miatt van szükség. 
Ezt a 2018. május 23.-án, a BFVT Kft. tervezőivel és a Városépítési Főosztály munkatársaival 
folytatott egyeztetésen is jeleztük a vízműtelep területének övezeti besorolása kapcsán. Több 
lehetséges változat közül a helyszínen végleges döntés nem született. 
A megbeszélést követően egyeztetést folytattunk társosztályokkal, mely alapján továbbra is 
fenntartjuk korábbi véleményünket, miszerint a Budaújlaki vízműtelep területén 
Vízgazdálkodási területek övezet kijelölése szükséges, lehetővé téve a tervezett működéshez 
a telekalakítást és építmények elhelyezését. 
Ennek megfelelően javasolt az OTÉK-tól való eltérés engedélye mellett az esetleges 
fejlesztés számára a paramétereket meghatározni és az építési helyet biztosítani. 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Tájékoztatom továbbá arról, hogy az ELMŰ Nyrt.-vel és a Fővárosi Vízművekkel a műszaki 
kérdésekkel kapcsolatban további egyeztetéseket tartunk, mely eredményéről a tájékoztatást 
a későbbiekben megküldjük.” 
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K.2.4 .  

4. A Budaújlaki vízműtelep átsorolása esetén a Zkp/Kp övezetben nem szükséges 10 %-ban 
meghatározni a megengedett legnagyobb beépítettség mértékét OTÉK eltérési engedély 
alapján. 

Elfogadásra javasolt. 
A területen Zkp/Közmű övezet kerül kijelölésre. Az övezethatár mentén a 
telek lekeríthetősége és a telekalakítás megengedésre kerül. Az övezet 
területére a javasolt megengedett legnagyobb beépítettség 50%, amely 
biztosítja a meglévő beépítések számára a szükséges paramétereket. A 
záróvélemény megkérésekor a területre OTÉK-tól való eltérési engedély 
megkérése szükséges. 

DKÉSZ 

K.2.5 .  5. Az Óbudai szigeten a túl kisméretű, konkrét épületekre szabott azonban a beépítési 
javaslattal nem összhangban lévő építési helyeket javasolt felülvizsgálni. 

Elfogadásra javasolt. 
Az építési helyek felülvizsgálatra kerültek az alábbiak szerint:  

 

DÉSZ 
DKÉSZ 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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K.2.6 .  6. A természetvédelmi okokból tiltott parthasználat jelölése a régészeti lelőhely jelölésével az 

„RL" felirat hiánya miatt keveredik. Pontosítandó, hogy a kikötői osztályokat vagy a 
hajóosztályokat szabályozza a rendelet. 

Elfogadásra javasolt. 
A régészeti lelőhely kontúrvonalon szerepelni fog az „RL” felirat.  
A rendelet hajóosztályokat szabályoz, pontosításra kerül. 

DÉSZ 
DKÉSZ 

K.2.7 .  7. A DÉSZ-ben a Gksz-1 építési övezetben az előtető számára is szükséges építési helyet 
biztosítani és az építési övezetben meghatározott paramétereket (a telek megengedett 
legnagyobb beépítettsége) úgy meghatározni, hogy a jelenlegi beépítések megfeleljenek neki. 

Elfogadásra javasolt. 
Az előtető számára is jelölésre kerül építési hely. A Gksz-1 építési 
övezetben meghatározott beépítési mérték 25%-os értékben kerül 
meghatározásra.  

DÉSZ 

K.2.8 .  
8. A természeti környezet védelmére vonatkozó előírások között szerepel (DÉSZ, DKÉSZ 
7. § (5) ) - a telkeken a beépítéssel egyidejűleg annyi lombos fát kell telepíteni és fenntartani, 

hogy az előírt legkisebb zöldfelület minden megkezdett 100 m2-re legalább egy fa jusson - 
melyet javasolt vagy törölni, vagy nem általánosan, minden építési övezetben, övezetben lévő 
telekre vonatkozóan előírni. 

Elfogadásra javasolt. 
A bekezdés szövege az alábbiak szerint  módosul: 
Az Lk-2 (DKÉSZ), Vt-M (DKÉSZ), Vi-2 (DKÉSZ), K-Rek (DKÉSZ, DÉSZ) jelű 
építési övezetek, valamint a Kb-Rek (DÉSZ) jelű övezet telkein a 
beépítéssel egyidejűleg annyi lombos fát kell telepíteni és fenntartani, hogy 
az előírt legkisebb zöldfelület minden megkezdett 100 m2-re legalább egy fa 
jusson. 

DÉSZ 
DKÉSZ 

K.2.9 .  9. A DÉSZ-ben „az épület elhelyezésére kijelölt hely beépítésre nem szánt területen" jelölés a 
Rozmaring épület valós állapotának megfelelően kerüljön rá a szabályozási tervlapra. 

Elfogadásra nem javasolt. 
Az épület valós kialakításáról nem áll rendelkezésre geodéziai felmérés, így 
a földhivatali alaptérképen feltüntetett épületkontúrt lehetséges ábrázolni. 

DÉSZ 

K.2.10 .  

10. Korábbi észrevételeinkre tervezői válaszként kaptuk, hogy az „Óbudai-sziget fejlesztéséhez 
kapcsolódó infrastruktúra fejlesztési előírások részeként meg fog jelenni a parkolási vizsgálat 
készítési kötelezettség". Erre vonatkozó előírást a DÉSZ 38.§-a valóban tartalmaz, azonban az 
Kb-Rég jelű, régészeti bemutató területre vonatkozik, valamint a DKÉSZ területére ilyen előírás 
egyáltalán nincs. 
Javasolt a kötelező parkolási vizsgálatot az összes érintett övezetre előírni a lII. kerületi 
területek érintettségének figyelembe vételével, illetve még a tervezett fejlesztések 
koncepcióterveivel egy időben elkészíttetni. 

Részben elfogadásra javasolt. 
A sziget jelentős mértékű változást (terhelés növekedést) eredményező 
fejlesztésének központi eleme a Kb-Rég építési övezet területén jön létre, 
ezért ehhez kötődött az előírás. 
Azonban a jelentős forgalmat generáló, nagy területű K-Rek/2, K-Rek/3 és 
a K-Rek/6 építési övezetekre is indokolt a parkolási vizsgálat készítési 
kötelezettség kiterjesztése.  
A parkolási vizsgálat készítési kötelezettség előírását – mivel több építési 
övezetre is vonatkozik –célszerűbb a Személygépjárművek tárolásra 
vonatkozó előírásokhoz áthelyezni (a DÉSZ és a DKÉSZ esetében a 
területileg érintett építési övezetekre vonatkozó felsorolás mellett) az alábbi 
tartalommal: 
„A Kb-Rég, K-Rek/2, K-Rek/3 és a K-Rek/6 építési övezetek területén új 
épület csak működőképes üzemeltetésének igazolása esetén építhető, 
melynek alapja az Óbudai-sziget területére és az Árpád híd – Szentendrei 
út – Záhony utca és vonala – Duna által határolt területre készített parkolási 
vizsgálat.” 

DÉSZ 
DKÉSZ 

K.2.11 .  11. A DKÉSZ 13. § ( l ) bekezdését javasolt kiegészíteni e) ponttal: 
e) 200 férőhelyet meghaladó sport vagy rekreáció célját szolgáló rendeltetési egység esetén. 

Elfogadásra javasolt. 
Az autóbuszok tárolására vonatkozó előírás kibővül. 

DKÉSZ 
 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Ssz .  Vél emén y  Vá l as zok    
K.2.  
12.a)  

12. A DKÉSZ 27. § (2) bekezdése lehetőséget teremt az Óbudai Gázgyár tisztviselőtelep 
műemlék épületei tetőtereinek beépítésére. Javasolt azonban figyelembe venni Budapest 
Településképi Arculati Kézikönyvében foglaltakat, mely szerint az "egységes építészeti 
gondolkodással megépül! " tisztviselőtelep esetéhen "törekedni kell az eredeti történetiség 
megőrzésére ". Az Óbudai Gázgyár tisztviselőtelepe olyan építészeti örökségvédelmi értéket 
képvisel amelyet kár lenne elveszíteni az esetleges szintterület növekedésből adódóan. 

Elfogadásra javasolt. 
Az előírás a hatályos kerületi tervből került átvételre, de a vélemény alapján 
törlésre kerül a 27.§ (2) bekezdése. 
 

DKÉSZ 

K.2.  
12.b)  Javasolt továbbá a terület építészeti értékeinek megőrzése érdekében telkenként legfeljebb 

egy garázs kialakítását előírni. 

Elfogadásra javasolt. 
A rendelettervezet kiegészül az alábbiak szerint: 
„Telkenként legfeljebb egy garázsépítmény, legfeljebb két gépkocsi 
számára létesíthető.”   

DKÉSZ 

K.2.13 .  

13. A DKÉSZ-ben az Óbudai Zsinagóga 17927 hrsz.-ú telkén a szabályozási vonal a valós 
használatnak megfelelően az épület vonalába, hogy a járda közterületre kerülhessen. A 
tulajdonossal  folytatott  egyeztetés   alapján   a   nyugati   oldalon   a   leszabályozott 
telekterülettel közel azonos méretű terület kerülhet a telekhez hozzászabályozásra a készülő 
Kerületi Szabályozás Tervben. 

Elfogadásra javasolt. 
Az Óbudai Zsinagóga 17927 hrsz.-ú telkén a szabályozási vonal a valós 
használatnak megfelelően az épület vonalába kerül feltüntetésre az 
alábbiak szerint: 

 

DKÉSZ 

K.2.  
14.a)  

14. A DKÉSZ-ben a 23796/29 hrsz.-ú telek építési helye csökkent, valamint a beépítési 
paraméterei is változtak a hatályos szabályozáshoz képest. Amennyiben a tulajdonossal 
történt róla egyeztetés, abban az esetben a javaslatot el tudjuk fogadni, amennyiben 
nem, kérjük a hatályos tervben szereplő építési helyet és előírásokat is figyelembe 
venni. 

Elfogadásra javasolt. 
A területen kisebb pontosításokkal a hatályos terv alapján kerül feltüntetésre 
az építési hely az alábbiak szerint: 

DKÉSZ 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Ssz .  Vél emén y  Vá l as zok    

 
 

K.2.  
14.b)  

A telektől délre eső telkeken is történt korlátozás, építési övezetből övezetbe átsorolás, annak 
ellenére, hogy a TSZT K-Rek beépítésre szánt területet jelöl. A vizsgálatok alapján a telkek 
állami tulajdonban vannak. Kérjük tájékoztatásukat arról, hogy a Vagyonkezelővel történt-e 
egyeztetés a Főváros részéről. 

Döntést nem igényel. 
A terv alapját képező 2017-ben készített koncepciótervnek való megfelelés 
így biztosított. A nevezett telkek a fővárosi önkormányzat tulajdonát képezik. 
A véleményeztetési eljárást az azt szabályozó 314/2012 (XI. 8.) Korm. 
rendeletnek megfelelően bonyolította a fővárosi önkormányzat. 

 

K.2.15 .  
15. A szabályozási tervlapokon a jelmagyarázatban a közterületen álló bontandó épület/kerítés 
elnevezést érdemes közterületen álló javasolt bontandó épület/kerítésre cserélni. 

Elfogadásra nem javasolt. 
Amennyiben a közterületen álló bontandó épület/kerítés elnevezés a 
„javasolt” jelzővel kiegészülne, akkor már nem lenne kötelező elem, 
márpedig a nevezett építményeknek nincs helye a közterületen, tehát 
bontandóak. 

DÉSZ 
DKÉSZ 

K.2.16 .  16. A korábban megkapott tervezői válaszban szerepelt, hogy a DKÉSZ-ben az övezetekben 
telkenként  1 db szolgálati lakás elhelyezhető lesz, a rendelettervezet ezt nem tartalmazza. 

Döntést nem igényel. 
Az előírás a véleményezésre megküldött DKÉSZ rendelet tervezet 21.§-ban 
került előírásra. 

DKÉSZ 

K.2.17 .  17. Az Ángel Sanz Bríz út helyesen Ángel Sanz Briz út. Elfogadásra javasolt. 
A megnevezés pontosításra kerül. 

DÉSZ 
DKÉSZ 

K.2.18 .  Kérjük a fenti szakmai javaslatok és észrevételek szíves elfogadását. 
Az államigazgatási és partnerségi egyeztetés alatt érkezett vélemények feldolgozása után, 
szükségesnek tartok egy újabb szakmai egyeztetést, az esetleges fennmaradó kérdések 
tisztázása érdekében. 

– DÉSZ 
DKÉSZ 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



 
K.3.  Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata  

 (Ügyiratszám: 5159-2/2018 )  
 

Ssz .  Vél emén y  Vá l as zok    
K.3.  Köszönettel vettük megkeresésüket a Duna-parti Építési Szabályzat (DÉSZ) V. ütem Óbuda- 

Békásmegyer 1. szakasz, és Óbuda-Békásmegyer 1. szakasz Duna-parti területére vonatkozó 
Kerületi Építési Szabályzat, Budapest Ill. kerület Duna-part menti területei az Északi vasúti 
összekötő hídtól délre eső területeire vonatkozó terveinek véleményeztetésről. 
A véleménykérő levélben foglaltakat áttanulmányozva, és tekintettel a tervezési terület 
Újpest közigazgatási területével nem határos kialakítására, a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012.(Xl.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 38. §-ban foglaltak alapján azt 
a véleményt adom, hogy a tervben foglaltakkal kapcsolatban érdemi észrevételt nem 
teszek. Köszönjük a lehetőséget a véleménynyilvánításra, várjuk szíves értesítésüket a 
további, elkészült javaslatok véleményezéséről, továbbá készséggel állunk rendelkezésre 
bármely egyeztetésre. 

– DÉSZ 
DKÉSZ 

 
 

K.4.  Belváros – Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Polgármesteri hivatal  
 (Ügyiratszám: - )  

 

Ssz .  Vél emén y  Vá l as zok    
K.4.  Szentgyörgyvölgyi Péter Polgármester Úr nevében, alulírott Sági Adrienn köszönettel 

megkaptam a Duna-parti Építési Szabályzat (DÉSZ) V. ütem Buda-Békásmegyer 1. szakasz, és 
Óbuda Békásmegyer 1. szakasz Duna-parti területére vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat 
(DKÉSZ) egyeztetési tervdokumentációját. 
A 314/2012.(Xl.8.) Korm. rendelet 38.§ (4)-(5) bekezdésre hivatkozva a Belváros-Lipótváros 
V. kerület közigazgatási területet érintő infrastrukturális kapcsolatokra, valamint egyéb 
környezeti hatásokra vonatkozó észrevételeket Önkormányzatunk nem kíván tenni, 
ugyanakkor kerületi fejlesztési szándékok kapcsán együttműködési elképzeléseink és 
elvárásaink okán az eljárás további szakaszában részt kívánunk venni. 
Kerületünk részéről a Polgármester Úr a Főépítészt jelölte ki kapcsolattartónak (8727276 - 
foepitesz@belvaros -lipotvaros .hu). Kérem, az eljárás további szakaszában készült 
dokumentációkat a korábbiakhoz hasonlóan elektronikus úton küldjék meg részünkre. 

– DÉSZ 
DKÉSZ 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



 
 

K.5.  Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal  
 (Ügyiratszám: - )  

 

Ssz .  Vél emén y  Vá l as zok    
K.5.  Fenti területre vonatkozó megkeresést köszönettel vettem. A dokumentációt áttanulmányoztam, 

azzal kapcsolatosan észrevételt nem teszek. 
– DÉSZ 

DKÉSZ 
 
 

K.6.  Budapest Főváros XIII. Kerület Alpolgármestere  
 (Ikt. szám: II/30-2/2018. )  

 

Ssz .  Vél emén y  Vá l as zok    
K.6.  Dr. Tóth József polgármester úrhoz írott levelére az alábbiakban válaszolok. 

Köszönettel vettem tárgyi megkeresését. A megküldött tervdokumentációt munkatársaim 
áttanulmányozták. 
Önkormányzatunk nevében észrevételt nem teszek. 

– DÉSZ 
DKÉSZ 

 
 

K.7.  Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Polgármestere  
 (Ügyiratszám: 1/5137-2/2018:)  

 

Ssz .  Vél emén y  Vá l as zok    
K.7.  Hivatkozással dr.  Szeneczey  Balázs  főpolgármester-helyettes  2018.  január  24-én  kelt, 

FPH059/ 20-2/ 2018 iktatószámú levelére tájékoztatom, hogy a készülő Duna-parti  építési 
szabályzat (DÉSZ) V. ütem Óbuda-Békásmegyer I. szakaszra, és Óbuda-Békásmegyer 1. 
szakasz Duna-parti területére vonatkozó Kerületi Építési Szabályzatra (DKÉSZ) vonatkozó 
tervvel kapcsolatban észrevételeink, javaslataink, a rendezést befolyásoló jelentősebb 
terveink nincsenek. Az eljárás további szakaszai ban nem kívánunk részt venni. 

– DÉSZ 
DKÉSZ 

 
 

K.8.  Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármestere  
 (Ikt.szám: FÉ-3792/2/2018)  

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Ssz .  Vél emén y  Vá l as zok    
K.8.  Köszönettel megkaptam a Duna-parti Építési Szabályzat (DÉSZ) V. ütem Óbuda- 

Békásmegyer 1. szakasz Duna-parti területére vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat (DKÉSZ) 
egyeztetési tervdokumentációját. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Korm. rendelet) 37.§ a alapján az alábbi tájékoztatást adjuk: 
Az anyagot áttekintettem, a tervezet a kerület érdekeit nem sérti. A DÉSZ V. ütem eljárásának 
további szakaszaiban nem kívánunk részt venni. 

– DÉSZ 
DKÉSZ 

 
 

K.9.  Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Polgármesteri Hivatal  
 (Ikt.szám: X/5120-1/2018)  

 

Ssz .  Vél emén y  Vá l as zok    
K.9.  Köszönettel vettük Borbély Lénárd polgármester úr számára megküldött, a Duna-parti Építési 

Szabályzattal (DÉSZ) összefüggő tárgyi hivatkozási számú értesítést és a csatolt tervdokumentációt. 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012.(Xl.8.) Korm. rendelet (továbbiakban Kormányrendelet) 38. § szerint Duna-parti  Építési 
Szabályzat (DÉSZ) V. ütem Óbuda Békásmegyer 1. szakasz Duna-parti területére vonatkozó Kerületi 
Építési szabályzat (DKÉSZ) területére vonatkozó tervezetéhez Budapest XXI.   Kerület  Csepel 
Önkormányzata   a  következő  véleményt  adja: 
Tárgyi szabályozási tervvel kapcsolatban észrevételt nem teszünk mert a szabályozás hatásai 
nem érintik hátrányosan Budapest XXI. kerület közigazgatási területét. 
Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását . 

– DÉSZ 
DKÉSZ 

 
 

K.10.  Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Kulturális, Turisztikai, Sport, Köznevelési és Szociálpolitikai Főosztály  
 (Üisz. : FPH079/289-5/25018)  

 

Ssz .  Vél emén y  Vá l as zok    
K.10.  Köszönettel vettem a véleményezés céljából megküldött Duna-parti Építési Szabályzat 

(DÉSZ) V. ütem Óbuda-Békásmegyer I. szakasz és Óbuda-Békásmegyer I. szakasz Duna-
parti területére vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat (DKÉSZ) dokumentációját. 

– DÉSZ 
DKÉSZ 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Ssz .  Vél emén y  Vá l as zok    
A javaslatot áttekintettük, és a főosztály szakterületeivel történt egyeztetés eredményeként 
az abban foglalt megállapításokat, javaslatokat elfogadhatónak tartom, a 
tervdokumentációhoz észrevételt nem teszek. 

 
 

K.11.  Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.  
 (Üisz. :)  

 

Ssz .  Vél emén y  Vá l as zok    
K.11.  

A Hajógyári szigeten lévő 23796/41, 43 és 45 helyrajzi számú ingatlanokat a terv Kt-Zkp 
közpark övezetbe helyezi. Ez ellentétes a hatályos TSZT területfelhasználási besorolásával 
(mellékelve), mely szerint K-Rek rekreációs építési övezetben kellene lenniük 

Elfogadásra nem javasolt. 
A Kt-Zkp jelű közpark kijelölése nem ellentétes a TSZT-vel, mivel az OTÉK 7.§ 
(1) bek. alapján a területfelhasználási egységek területeit közterületekre és 
egyéb (közterületnek nem minősülő) területekre kell tagolni. A terv alapját 
képező 2017-ben készített koncepció tervnek való megfelelés így biztosított.  

DÉSZ 
DKÉSZ 

 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Dr. Szeneczey Balázs 
Főpolgármester-helyettes 

Budapest Főváros Önkormányzata 
Budapest, Városház utca 9-11. 
1052 

Tisztelt Főpolgármester-helyettes Úr! 

Köszönettel vettem tárgyi településrendezési eszközök véleményezésére vonatkozó megkeresését, 
melyre hivatkozott számú levele alapján a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfej
lesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XL 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Trk.) felhatalmazása alap
ján az alábbi véleményt adom. 

Hivatkozva a közös tervezésre irányuló megállapodásról szóló Budapest Főváros Ill. kerület Óbuda
Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete 1103/2016. (11. 19.) számú és a Budapest Főváros 
Önkormányzata Közgyűlése 428/2016. (Ill. 30.) sz. határozatára, a megküldött két rendelet tervezetre 
alábbi véleményemben reagálok. 

1. A hatáskörömbe tartozó kérdésekben - a jogszabályon alapuló - legfontosabb követelmények 

Felhívom szíves figyelmét, hogy tárgyi DÉSZ és DKÉSZ készítését a Trk„ illetve az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) előírásai szerint 
kell készíteni. 

II. A hatáskörömbe tartozó kérdésekben a tervezettel kapcsolatos jogszabályon alapuló és 
egyéb szakmai észrevételeim 

A rendelet tervezetekben több helyen (értelmező rendelkezések közt: útsorfa, illetve háromszintes nö
vényállományú zöldfelület, továbbá DÉSZ 6. § (3) bekezdés első mondata, 7. § (6) és (8) bekezdés, és 
a DKÉSZ 6. § (3) bekezdés elsö mondata, 7. § (6) és (9) bekezdés) településképi rendeletbe tartozó -
a zöldfelület illetve a fák minőségére vonatkozó - előírások szerepelnek, kérem. vizsgálják felül és mel
lőzzék ezeket. 

Kormánymegbízotti Kabinet -Állami főépítész 
1056. Budapest, Váci u. 62-64.; Postacim: 1364 Budapest, Pf.: 234 -Telefon: +36 ( 

E-mail: sersline.kocsi.margit@bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.I 111111~1111m111111111111111111111111 Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A DÉSZ és DKÉSZ rendelet tervezetekben szereplö „kioszk" fogalmát az egyértelmű értelmezhetöség 
végett az értelmezö rendeltetések közt szerepeltetni javasolom, mivel az nem jogi fogalom. 

A DÉSZ és DKÉSZ rendelet tervezetekben szereplö fakivágásról szóló rendelkezések (7. § (1) bekez
dés mindkét tervezetben) nem KÉSZ-ben szabályozandók. A fakivágást kormányrendelet szabályozza, 
azon túli szabályokat önálló rendeletben lehet hozni. Kérem a vonatkozó rendelkezések elhagyását. 

A DÉSZ és DKÉSZ rendelet tervezetek 18. § (2) bekezdésében szereplö „közlekedést kezelö szervezet 
hozzájárulásával" rész nem szerepelhet, mivel ilyen jellegű elöírásra a KÉSZ-nek nincs felhatalmazása. 

A DÉSZ és DKÉSZ rendelet tervezetben kérem, az alábbiak alapján rögzítsék a tervezet mellékleteit: 
61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 127. § (2) „A jogszabály tervezetében melléklet úgy alkotható, hogy a 
jogszabály tervezetének valamely szakasza a melléklet szerinti szabályozási tartalom megjelölésével 
hivatkozik a mellékletre." 

A DÉSZ rendelet tervezet 20. §-ban a hajóosztályok számára történö kikötöi létesítmény elhelyezésével 
kapcsolatban legalább mennyiségi és méretbeli korlátozás elöírását javasolom. 

A DÉSZ és DKÉSZ rendelet tervezetekben több helyen szereplö „az alábbiaknak kell megfelelnie az új 
beépltés használatbavételekor", illetve a „talajmechanikai hidrológiai szakvélemény alapján" rész nem 
szerepelhet, mivel használatbavételre illetve a szakvéleményekre vonatkozó elöírásra a KÉSZ-nek 
nincs felhatalmazása. Kérem, mellözzék. 

A DÉSZ 38. §-ban a parkolási vizsgálatra vonatkozó részt kérem, mellözzék, mivel a KÉSZ-nek ilyen 
tervfajta, illetve vizsgálati dokumentum meghatározására nincs felhatalmazása. 

A DKÉSZ-ben szereplö „A" és „B" jelű közhasználat elöl állandóan elzárt területre vonatkozó, az övezeti 
elöírásoktól eltérö zöldfelületi elöírások csak akkor lrhatók elö, amennyiben a vonatkozó övezeti elöírá
sok a telek teljes területére nézve így is teljesülnek. Kérem, vizsgálják felül. 

Az egyes építési övezetekben a terepszint alatti beépítés meghatározásakor, figyelemmel kell lenni az 
OTÉK 2. sz. mellékletében szereplő táblázatban meghatározott egyéb paramétereknek is. Azaz az 
elölrt legkisebb zöldfelületet ellehetetlenítő értékek az OTÉK-kal ellentétesek. Kérem mindkét tervezet 
felülvizsgálatát és javítását. 

Szakmai véleményem szerint a Duna mentén a terepszint alatti beépitést 90%-ban és 100%-ban 
(DKÉSZ Vi-2/4, illetve Vt-M jelű építési övezet) maximálni túlzónak, soknak tartom, kérem, vizsgálják 
felül. 

A szabályozási terven a DKÉSZ északi határa (a tervezési terület lehatárolása) a rajzi elem vastagsága 
miatt nem követhető, kérem, korrigálják, tegyék egyértelművé, mivel ez jelenti a rendelet tervezet terü
leti hatályát. 

A szabályozási terveken számos helyen a DÉSZ és a DKÉSZ „szomszédsága" miatt egyes területek
nek nincs övezeti jele, mivel a két terv találkozása „félbevágja" az adott övezetet, de annak jele csak az 
egyik terven van (vagy a DÉSZ-en, vagy a DKÉSZ-en látható.) Kérem, korrigálják, mivel így a kérdéses 
területnek jogilag nincs övezeti besorolása. 

További problémát jelent, a tervezési területként lehatárolt területek közötti utak helyzete, és a sziget 
északi részén levő, közjóléti erdő övezetbe sorolt önálló telek tervezési területként való lehatárolása is. 

A fentiek alapján kérem mind a DÉSZ mind pedig a DKÉSZ önálló, egybefüggő, telekhatáron húzódó 
és egymással nem átfedö területi lehatárolását. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A szabályozási terveken az utcák, közterületek szine, illetve azok mintázata nem érthető, nehezen 

követhető, mivel a jelmagyarázatban a színük egy jelkulcsban lett ábrázolva. Javasolom, hogy tegyék 
„olvashatóvá" a közterületek színét. 

A szabályozási terveken a „mikrohullámú összeköttetés magassági korlátozás" jelkulcsot más, élén
kebb színnel javasolom feltüntetni. 

A Hajógyári szigeten található P500 jelű parkoló területeket a két szabályozási terv találkozása ,,félbe
vágja", igy jogi aggályokat vet fel, hogy hány darab parkolót kell létesíteni és mekkora területen. Kérem, 
vizsgálják felül, és pontosítsák. 

A DÉSZ övezeti elöirásai, illetve az 1. és 2. számú mellékletek közötti összhang nem biztositott. A tel
jesség igénye nélkül jelzem, hogy az alábbi övezetek, építési övezetek paraméterei, vagy jelölései el
térnek és/vagy hiányoznak az 1. melléklet szabályozási tervlapjain és a 2. mellékletben: 
K-Rek/1, K-Rek/2, K-Rek/3, EK, Kb-Rek, Vf/kk 

A tervezetekkel kapcsolatban egyéb észrevételt nem teszek. 

Településrendezési eszköz az OTÉK-ban megállapított településrendezési követelményeknél szigorúbb 
követelményeket előírhat, megengedőbb követelményeket az OTÉK 111. § előírásai szerint határozhat 
meg, ha ahhoz az állami főépítész záró szakmai véleményében hozzájárul. Kérem, az OTÉK-tól 
való eltérésről szóló kérelmét a végső szakmai véleményezési szakaszban leveléhez mellékelni, illetve 
abba illeszteni szíveskedjen. 

Kérem, fentiek szíves tudomásul vételét és tárgyi településrendezési eszközök egyeztetése és elfoga
dása során a Trk-ban meghatározott eljárási rend maradéktalan betartását. 

Budapest, 2018. március 1. 

Erről értesül: 
1.) Címzett 

Tisztelettel: 

„ __ 

Dr. György István 
Kormánymegbizott megbizásából 

.;.fo• Ko„ · 
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· 1 Dr. ersliné Kácsi Margit 
\ • llami Főépítész 
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2.) Budapest Főváros Kormányhivatala Törvényességi Felügyeleti Osztály 
3.) Irattár 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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FÖ ÁROSIKATASZTRÓFAVÉDELMIIGAZGATÓSÁG 
lGAZGATÓ-HEL YETTES 

Mártonffy Miklós Úr 
főosztályvezetö részér 

Budapest Föváros Fö olgármesteri Hivatal 
Városépítési Föosztál 

Budapest 
Városház u. 9-11. 
1052 

Tisztelt Föosztályveze 11 Úr! 

Tárgy: 

Hiv. szám: 
Ügyintéző: 
Telefon: 
e-mail: 

Duna-parti építési szabályzat (DÉSZ) V. ütem 
Óbuda-Békásmegyer 1. szakasz, és Óbuda
Békásmegyer I. szakasz Duna-parti területére 
vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat 
(DKÉSZ) véleményezés 
FPH059/20-4/2018 
Fehér György tű. szds. 
+36 1 459-2460 
tki.hatosag@katved.gov.hu 

BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI 
HIVATAL 

IKTATÓSZÁM: S3 .2.o -

IKTATVA 2018 FEBR 1 4. 
MELLEKLET ÜGYINTEzŐ ELŐZMENY 

ol~ 

Értesítem, hogy a fen · hivatkozási számon megküldött megkeresését és a mellékleteként 
csatolt dokumentációt egvizsgáltam, az azokban foglaltakkal kapcsolatban észrevételt nem 
teszek, a 35100/666 10/2016.ált. számon kiadott szakmai véleményemben foglaltakat 
továbbra is fenntartom. 

Budapest, elektronikus élyegző szerint. 

Terjedelem: 
Továbbítva: 
Kapják: 

Tisztelettel: 

1 oldal 

Varga Ferenc tű. dandártábornok 
igazgató 

megbízásából és nevében 

Palotai Zsolt Gábor tű. ezredes 
igazgató-helyettes 

Posta SZEÜSZ 
1. Címzett 

Cím: 081 Budapest, Dologház utca 1. 1443 Budapest, Pf.: 154 
lefon: +36-1 459-2450; Fax: (36-1) 469-4203 

E-mail: fkititkarsag @katved.gov.hu 

1m11~11m1111mnm~111mn 
*1000081640985* 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



H-1088 Budapest, Rákóczi út 41. 
Levélcím: 1428. Budapest, Pf.: 33. 

Ügyfélfogadási idő: H, SZ: 900-1400
, P: 9°0-13°0 

Web: www.kdvvizig.hu; E-mail: titkarsag@kdvvizig.hu 
Tel.: (1) 477-3500 *Fax.: (1) 477-3519 MÁK: 10032000-01712010-00000000 

Iktatószám: 
Előadó: 

00206-0021/2018 
Nyárasdi Zita 

Mártonffy Miklós részére 
főosztályvezető 

Budapest Főváros Főpolgármesteri 
Hivatal, Városépítési Főosztály 
1052 Budapest, Városház u. 9-11. 
partos .judit@budapest .h u 

Tisztelt Főosztályvezető Úr! 

Iktatószám Önöknél: FPH059/20-4/2018 
Előadó Önöknél; Pártos Judit 

Tárgy: DÉSZ V. ütem Óbuda-Békásmegyer 
1. szakasz, és Óbuda-Békásmegyer 1. szakasz 
Duna-parti területére vonatkozó DKÉSZ, 
válasz 
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A korábban 00270-005112016. iktatószámon adott véleményünket, továbbra is fenntartjuk, 
valamint ezzel kapcsolatban a kővetkező kiegészítéseket tesszük: 

Az érintett területek vízfolyásai önkormányzati tulajdonban és FCSM Zrt. kezelésében lévő 
vízfolyások. A tervezett fejlesztések megvalósításához szükséges a befogadók kezelőinek 
hozzájárulása. 

Amennyiben a településrendezési eszközök módosítása felszíni vizek érintettségével jár, 
illetve befogadó vízfolyásba történő bevezetés történik, az alábbi előírásokat be kell tartani „a 
vízgazdálkodásróI'' szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (! )-ban, valamint „a vizek 
hasznosÍ/ását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 
létesítményekre vonatkozó szabályokról" szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletben 
foglaltak alapján: 

- A belterületről érkező csapadék-és csurgalék vizeket lehetőség szerint a főbefogadóig 
el kell vezetni, melynek tervezése során a befogadó csatorna kapacitását ellenőrizni 
kell, és amennyiben nem megfelelő, annak rendezését is be kell tervezni; 

- Amennyiben a befogadó vízfolyás a beépítésből származó többletvizek befogadására 
nem képes, a beépítésre kerülő területen belül meg kell oldani a többlet csapadékvíz 
időszakos tározását (időszakos, vagy lokalizációs tározók); 

- Vízfolyás, csatorna esetében 3 - 3 m parti sáv nem építhető be. A partéltől számított 3 
- 3 m távolságon belül építményt, fát, kerítést, bármilyen a fenntartást, esetleges 
védekezést akadályozó létesítményt elhelyezni tilos; 
A mély fekvésü, lefolyástalan területek, valamint belvízzel veszélyeztetett területek 
beépítése nem javasolt; 

- Új utcák, telkek kialakításánál közterületen kell helyet biztosítani a vízelvezető 
árkoknak vagy zárt csatornáknak; 

1 MII/ il/11/i Wll lil Wll ~11~U11111111~ ~i 11~ il/11111 ~11 
*1000081646026* 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



A véleményezésre megküldött dokumentációkban nem került megemlítésre a Lukács-fürdő, 
Margitsziget II (Magda) kút vizbázisa, melynek előzetesen meghatározott Hidrogeológiai 
„B" védőidomának felszíni vetülete tárgyi tervezési területet érinti. Ebből az okból kifolyólag 
a tervezett módosítások során fokozott figyelemmel kell eljárni, továbbá egyeztetés céljából 
javasoljuk megkeresni a vízbázist üzemeltető Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.-t. 

A II. kötet Megalapozó vizsgálat 1.8.3. Árvízvédelem, továbbá a III. kötet Alátámasztó 
munkarész 3. 7.1 Arvízvédelem című fejezetek alapján megállapításra került, hogy új 
árvízvédelmi nyomvonalak kerülnek kialakításra a TSZT alapján beépítésre szánt területek 
beépíthetőségének biztosítására, melyek közösségi és kulturális célú fejlesztések. A 
nyomvonalak az Óbudai-sziget déli részén az alábbiak szerint kerülnek kialakításra: 

1. A volt Hajógyár és a Hadrianus palota területének mobilfallal történő bevédése. 
2. A régészeti területek megvédése érdekében a Hadrianus palota teljes területének 

talajvíz elleni védelemmel történő ellátása és mobilfallal történő bevédése. 
3. A Nagy-sziget egy részének feltöltése. 

A fenti területeket az Igazgatóságunk által koordinált és az Országos Vízügyi Főigazgatóság 
által jóváhagyott nagyvízi mederkezelési tervdokumentációk a fajlagos vízhozamok alapján 
döntő hányadban a 83/2014. (III. 14.) Korm. rendeletben szereplő átmeneti zónaként 
határozták meg. 

A tervezet figyelembe veszi a 83/2014. (III. 14.) Korm. rendeletben és a 30/2008. (XII.31.) 
KvVM rendeletben foglalt előírásokat és korlátozásokat, melyek a beépíthetőségre, a 
használhatóságra valamint a védművek kiépítésre vonatkoznak. 

Igazgatóságunk 2017 novemberében (a VIZITERV Environ Kft. alvállalkozójaként, az 
Óbudai-sziget fejlesztési koncepciójának készítéséhez) a főváros területén tervezett, és a Duna 
folyam nagyvízi medrét érintő fejlesztési elképzeléseknek az árvízi levezető-képességre 
gyakorolt hatását hidrodinamikai modell segítségével vizsgálta. A modell a DÉSZ-ben 
szereplő, fenti fejlesztéseket is tartalmazta, melyekkel kapcsolatban megállapításra került, 
hogy a tervezett árvizvédelmi fejlesztéseknek nincs számottevő hatása sem az árvizek 
levonulási szintjére, sem a nagyvizi mederben kialakuló áramlási sebességekre, ezért a 
tervezett védvonalak elhelyezésével kapcsolatban árvízvédelmi szempontból nem emelünk 
kifogást. 

A véleményezésre készült terveket, dokumentációkat elegendő CD-n megküldeni 
Igazgatóságunk részére. 

A rendezési tervek véleményezési eljárásaiban továbbra is részt kívánunk venni. 

Budapest, 2018. február 22. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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BUDAPEST FŐVÁROS 
KORMÁNYHIVATALA 

Ügyiratszám: 
Ügyintéző: 
Telefon: 
E-mail: 

BPI0801/120-212018. 
Holnapy Csilla 

+36 14741717 
holnapy.csilla@bfkh.gov.hu 

Mártonffy Miklós 
főosztályvezető 

Tárgy: 

Hiv. szám: 

Duna-parti építési szabályzat 
(DESZ) V. ütem Óbuda-
Békásmegyer L szakasz Duna-parti 
területére vonatkozó Kerületi Építési 
Szabályzat (DKÉSz) véleményezése 

FPH059120-4/2018. 

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztály 

Budapest 
Városház u. 9-11. 
1052 

Tisztelt Főosztályvezető Úr! 

A Duna-parti épltési szabályzat (DÉSZ) V. ütem Óbuda-Békásmegyer L szakasz Duna-parti területére 
vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat (DKÉSz) véleményezésével kapcsolatos megkeresésére a 
közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján az alábbiakban tájékoztatom. 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátosjogintézményekről szóló 314/2012. (XL 8.) Korm. 
rendelet 9. melléklet 12. pontja szerint, valamint a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő 
hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján 
Budapest Főváros Kormányhivatala gyorsforgalmi utat, közúti határátkelőhelyet, szintbeli közúti-vasúti 
átjárót érintő településrendezési eszköz esetében vesz részt a véleményezési eljárásban. 

Fentiekre tekintettel a településrendezési eszközök módosításaival kapcsolatban, hatáskör hiányában 
észrevételt nem teszek. 

Tájékoztatom továbbá, hogy - jelen eljárásokban - Budapest Főváros és kerületei településszerkezeti, 
szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának véleményezésében a közlekedési hatósági 
hatáskörben eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala Ill. Kerületi Hivatal rendelkezik hatáskörrel és 
illetékességgel. 

Budapest, 2018. február 9. 

dr. György István „ 
kormánymegbízott nevében és megbízái;ából: 

'• ' 

Tájékoztatásul kapja IKÉR-en keresztül): 

Szalai György 
osztályvezető 

Budapest Főváros Kormányhivatala Ill. Kerületi Hivatal Közlekedés Felügyeleti Főosztály Útügyi Osztály 
(1033 Budapest, Mozaik u. 5.) 

Közlekedési Főosztály 
Útügyi Osztály 

1066 Budapest, Teréz krt. 62. -1387 Budapest Pf.: 1007 -Telefon: +36 (1) 474-1770 - Fax: 
E-mail: uto@bfkh.gov. hu - Honlap: vvww.kormanyhivata\.hu 
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Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

Építményengedélyezési Osztály 
Iktatószám: EE/21777-5/2016 
Tárgy: Bp. Főváros Duna-parti építési 

szabályzat (DÉSZ) V. ütem Óbuda
Békásmegyer 1. szakasz KÉSZ 
véleményezés 

Ügyintéző: Karóczkainé Auer Ágnes 
Tel.: 1 468 0757 
E-mail: karoczkaine.auer.agnes@nmhh.hu 
Hiv. szám: FPH059/20-4/2018 

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztály 
Mártonffy Miklós főosztályvezető 

Budapest 
Városház u. 9-11. 
1052 

Tisztelt Főosztályvezető Úr! 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a Duna-parti 
építési szabályzat (DÉSZ) V, ütem Óbuda-Békásmegyer 1. szakasz és Óbuda
Békásmegyer 1. szakasz Duna-parti területére vonatkozó kerületi Építési Szabályzat 
részünkre megküldött egyeztetési anyagát megvizsgálta. 

A Hatóság tevékenységének - jogszabályban meghatározott - célja az elektronikus 
hírközlési piac zavartalan, eredményes müködésének és fejlődésének, az elektronikus 
hírközlési tevékenységet végzők és felhasználók érdekei védelmének, továbbá a 
tisztességes, hatékony verseny kialakulásának, illetve fenntartásának elősegítése az 
elektronikus hírközlési ágazatban. 

A megküldött anyag megalapozó vizsgálat, alátámasztó, illetve 
munkarészeket tartalmaz, az elektronikus hírközlésre vonatkozó 
dokumentációban szerepelnek. 

jóváhagyandó 
információk a 

A mellékelt rendelet-tervezet hírközlési érdeket nem sért, a Hatóság az elfogadás ellen 
kifogást nem emel. 

Fenti véleményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint e ~ ·~ ésrendezési sajátos 
jogintézményekröl szóló 314/2012. (Xl. 8.) Korm. ren ~8. s ~1 i véleményezési 
szakaszban adta a Hatóság. ,ff' ""· ~~ 

""''"''!. 201 B. f•bruác ,( . TIW•''"'' {.(~~ . '. L ;l) 
·?:.: . RCl]n 
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         Budapest Főváros Önkormányzata 

Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztály 
Mártonffy Miklós 
főosztályvezető úrnak 
                                                                                                          Üisz. : FPH059/20-5/2018 
Tisztelt Főosztályvezető Úr ! 
 

         Az országos Környezetvédelmi Tanács köszönettel megkapta a Duna-parti építési szabályzat 
(DÉSZ) V. ütem Óbuda-Békásmegyer i. szakasz és az Óbuda-Békásmegyer I. szakasz Duna-
parti területére vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat (DKÉSZ) területére vonatkozó tervezet 
környezeti vizsgálatát, némi késéssel, 2018. Február 3.-án.  
 
Áttekintve a környezeti vizsgálatot, az OKT az alábbi észrevételeket teszi.  
A környezeti vizsgálat kidolgozása, szerkezete és tartalma – formálisan – megfelel az egyes 
tervek és programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 
követelményeinek; a környezeti értékelés tartalmazza a terv összefüggésének vizsgálatát más 
releváns tervekkel és programokkal és megállapította, hogy a tervezési, fejlesztési kereteket 
jelentő magasabb rendű programok és tervek célkitűzéseivel a DÉSZ szabályozása 
összhangban van. 
A környezeti vizsgálat 1.5. alfejezetben kifejti az alkalmazott módszer korlátait és a felmerült 
/ felmerülő bizonytalanságokat : a KV tematika kialakítás alapelve, hogy a vizsgálat csak a 
DÉSZ várható környezeti hatásait értékeli. Nem vállal és nem vállalhat fel olyan feladatokat, 
melyeket más tervezési feladatok során kell megoldani (pl.: környezeti hatásvizsgálat, 
települési környezetvédelmi program, környezeti állapot mérések, vízgazdálkodási terv, 
rekultivációs terv, stb.). Jelen dokumentum ezért a publikus fővárosi fejlesztési 
dokumentumokon, önkormányzati elképzeléseken, fejlesztési szándékokon, valamint a tervezők 
által rendelkezésre bocsájtott dokumentumokon alapszik. A tervmódosítás egyeztetési 
dokumentuma tartalmazza a környezeti értékelés kapcsán felmerülő környezeti konfliktusokat 
feloldó területfelhasználási-, szabályozási megoldásokat, környezetvédelmi intézkedési 
javaslatokat. Mivel az értékelés a településrendezési terv várható környezeti hatásait nézi, 
ezért az értékelés tárgya alapvetően a következők vizsgálatára terjed ki: 
- a szabályozási változtatások hatásai, 
- a DÉSZ-ben megfogalmazott területhasználatok várható környezeti hatásai,  
- a területhasználatokhoz kapcsolódó építési feltételek várható környezeti hatásai.  
A tervezés során bizonytalanságot okoz, hogy a TSZT és DÉSZ a területeket sorolja be valamilyen 
meglévő, vagy tervezett területfelhasználásokba, illetve övezetekbe. A területhasználatok egyikéről 
sem állítható azonban, hogy környezetterhelő és az sem, hogy milyen mértékben. A 
környezetterhelés az ott alkalmazásra kerülő technológiából fakad, amire viszont a 
településrendezési tervnek is van hatása. Bármely övezet (legyen az akár gazdasági, különleges,  
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vegyes, lakó, vagy mezőgazdasági, stb.) az ott alkalmazott technológiai megoldásoktól függően 
lehet környezetterhelő, vagy akár környezetbarát is.  
Bizonytalansági tényező az is, hogy a TSZT és a DÉSZ csak a lehetőségeket teremti meg arra, 
hogy a tervezett új területfelhasználások, illetve övezetek megvalósuljanak. Hogy ebből mennyi 
valósul meg az már többnyire a gazdasági környezeten, a piaci résztvevőkön, a lakosságon, vagy 
a gazdasági élet szereplőin múlik.  
A Római-parton tervezett mobilgáttal és annak környezeti hatásaira jogszabály szerint önálló 
környezeti hatásvizsgálatnak kell készülni. Jelen DÉSZ V. ütem I. szakasz KV nem terjed ki a 
Római-parti tervezett változtatásokra. 
 
Ám ezután körültekintő alapossággal értékeli mind a 43 szabályozási változtatás, azaz a 
DESZ -ben  és DKÉSZ –ben megfogalmazott területhasználatok várható környezeti hatásait.  
 
A terv – várható / becsülhető – környezeti következményeinek összefoglalásával egyet lehet 
érteni, különösen a 4.3. Gazdasági, társadalmi hatásokhoz kapcsolódó javaslatokkal : 
beruházások, intézményi területek helyszínének biztosítása munkahelyteremtő és 
népességmegtartó hatású továbbá a Duna-part gyalogos végigjárhatóságának biztosítása 
valamint a Duna-part közelében az Eurovelo 6 kerékpárút kijelölése szélesíti a rekreációs 
lehetőségeket, növeli a város idegenforgalmi vonzerejét, ami kedvezően hat a kerület 
turisztikai forgalmára, élénkíti a gazdaságot.  
A terület jelenleg is az egyik leggyorrsabban fejlődő területe a III. kerületnek. A 
szabályozással egyértelműen növekedni fognak az ingatlan értékek. Kiemelt figyelmet kell 
fordítani, hogy a megnövekedő beruházási érdekek ne vezessenek a zöldfelületi mennyiség 
csökkenéséhez, a környezeti állapot romlásához.  
Fontos (lenne), hogy a részvételi tervezés, metodikája, alapelvei, a lakossági bevonás módjai 
a DÉSZ tervezése, egyeztetése során is figyelembe vételre kerüljenek (!)   
 
A Környezeti értékelés a terv megvalósítása következtében – várhatóan – fellépő környezeti 
hatásokra vonatkozó értékeléshez, valamint a tervben szereplő monitorozási javaslatok és 
egyéb szükséges intézkedések tekintetében az Országos Környezetvédelmi Tanács nem tesz 
további észrevételeket. 
 
2018. Március 5.- én  
 
A Testület nevében és megbízásából: 
 

 
    Dr. Bulla Miklós 
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Helyben 

Tisztelt Főosztályvezető Úr! 

Budapest Főváros 1 Főpolgármesteri Hivatal 

Kulturális, Turisztikai, Sport, Köznevelési és Szociálpolitikai Főosztály 

ügyintéző: Tóth Miklósné 

ikt. szám: FPH079 /289 - 5 /2018 

hiv. szám: FPH059/20-6/2018. 

tárgy: Duna-parti Építési Szabályzat (DÉSZ) V. 
ütem Óbuda-Békásmegyer 1. szakasz és 
Óbuda-Békásmegyer 1. szakasz Duna-parti 
területére vonatkozó Kerületi Építési 
Szabályzat (DKÉSZ) 

IKTA'.VA. 2018 FEBR 2 3. 
!. lŐZ~J.[ NY 

Köszönettel vettem a véleményezés céljából megküldött Duna-parti Építési Szabályzat (DÉSZ) V. 
ütem Óbuda-Békásmegyer 1. szakasz és Óbuda-Békásmegyer 1. szakasz Duna-parti területére 
vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat (DKÉSZ)dokumentációját. 

A javaslatot áttekintettük, és a föosztály szakterületeivel történt egyeztetés eredményeként az abban 
foglalt megállapításokat, javaslatokat elfogadhatónak tartom, a tervdokumentációhoz észrevételt 
nem teszek. 

Budapest, 2018. február „ 1 ? . " 
r'-

Tisztelettel: 

mellékletek:·· 
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I"· _l' ~udapE'._st Főváro~ IV. kerület 
UJPEST ONKORMANYZAT 

~~~~~~~~~~~· 

R 1041 Budapest, István út 14.11 , 
if 231-3131, Fax.: 231-3132 PQLGARMESTERE 

winterman tel.zsolt@ujpest.hu 

Tárgy: vélemény 

j ~;;:;; 
ID 114&01 0024 
'-'ancg~meot Sy<lert' 
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Óbuda-Békásme er 1. szakasz- DÉSZ V. ütem és DKÉSZ 
Ügyintéző: Korodi Zsolt 

Telefonszám/mellék: 231-3101 /224 
Ügyirat száma: 5159-2/2018 

Hivatkozási szám: FPH059/20-2/2018 - Pártos Judit 
Melléklet: 

Budapest Főváros Önkormányzata 
Főpolgármesteri Hivatal 

Városépítési Főosztály 

Budapest 
Városház utca 9-11. 

1052 

Tisztelt Városépítési Főosztály! 

Budapest, 2018, február,?,, 

IBUDAPES~ e:_:_,.,···-:) ;· 

'-~ 5j/2i=-Ti/'lp1K 
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Köszönettel vettük megkeresésüket a Duna-parti Építési Szabályzat (DÉSZ) V. ütem Óbudo
Békásmegyer 1. szakasz, és Óbuda-Békásmegyer 1. szakasz Duna-parti területére vonatkozó Kerületi 
Építési Szabályzat, Budapest Ill. kerület Duna-part menti területei az Északi vasúti összekötő hídtól délre 
eső területeire vonatkozó terveinek véleményeztetésről. 

A véleménykérő levélben fO(Jlaltakat áttanulmányozva, és tekintettel a tervezési terület Újpest köz
igazgatási területével nem hotáros kialakítására, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált tele
pülésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(Xl.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 38. §-bon 

foglaltak alapján azt a véleményt adom, hogy a tervben foglaltakkal kapcsolatban érdemi észrevé

telt nem teszek. 

Köszönjük a lehetőséget a vé eménynyilvánításra, várjuk szíves értesítésüket a további, elkészült javas
latok véleményezéséről, továbbá készséggel állunk rendelkezésre bármely egyeztetésre. 

WintermQntel Zsolt 
polgcirmester 

·-
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ÚJPESTI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. 18: 1042 BUDAPEST, ISTVÁN ÚT 14 .• wintermantel.zsolt@ujpest.hu 
Készült az állami alapadatok felhasználásával.



ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT 

POLGÁRMESTER 
1033 Budapest, Fő tér 3. 

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 
Városépítési Főosztály 
dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes 

Budapest 
Városház u. 9-11. 
1052 

Tisztelt Főpolgármester-helyettes Úr! 

Ügyiratszám: 

Ügyintéző: 

Tárgy 

8:;-!l /PM/2018 

Massányi Katalin főépítész 
Pernyész-Ovádi Noémi 
főépítészi referens 
Duna-parti Építési Szabályzat 
(DÉSZ) V. ütem Óbuda
Békásmegyer 1. szakasz és 
Óbuda-Békásmegyer 1. szakasz 
Duna-parti területére vonatkozó 
Kerületi Építési Szabályzat 
(DKÉSZ) véleményezése 

Köszönettel megkaptuk FPH059/20-2/2018 hivatkozási számú levelüket a 314/2012. (Xl.8.) 
Korm. rend 38.§ szerinti véleményezési szakaszban levő Duna-parti Építési Szabályzat 
(DÉSZ) V. ütem Óbuda-Békásmegyer I. szakasz, és Óbuda-Békásmegyer I. szakasz Duna
parti területére vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat (DKÉSZ) készítéséről. 

Tekintettel arra, hogy a megküldött anyag szabályozási tervlapján és rendeletében a beépítési 
paraméterek eltérően szerepeltek, a terv áttekintését csak a tervezők által 2018. március 9.-én 
megküldött pontosítás után tudtuk érdemben megkezdeni. 

A készülő DÉSZ és DKÉSZ vonatkozásában az alábbi szakmai észrevételeket. javaslatokat 
tesszük: 

1. Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy a Szépvölgyi út vonalában az Árpád fejedelem útja 
és a Slachta Margit rakpart között ne legyen kialakítható gépjármű forgalomra alkalmas 
közúti kapcsolat a HÉV szintbeli keresztezésével. Kedvező, hogy a korábbi 
megbeszélésen elhangzottaknak megfelelően a DÉSZ 40.§ (4) pontba bekerült az előírás. 

2. Az észrevételezés során, a tervezők által megküldött pontosítás alapján, a rendeletben 
lévő paramétereket vettük alapul. A két rendeletben eltérő Ek övezet esetében 4.5 méter 
legnagyobb épületmagasságot és 1 % legnagyobb terepszint alatti beépítést vizsgáltuk. 

3. Budaújlaki vízműtelep területe: Az FRSZ 19.§ (2) bekezdés szerint "A beépítésre nem 
szánt területfelhasználási egység területén a kerületi településrendezési eszközben ki kell 
jelölni az 1 ha-nál kisebb telekigényű meglévő közműterületeket ... ". 

Telefon: 437-86-96 Fax: 437-85-86 
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Javasolt ezért Vízgazdálkodási terület övezetének kijelölése a valós használatnak 
megfelelően a 14618/2, 14617/11 telkeken, a (14617/13) hrsz.-ú telek Evező utcai 
szakaszán, valamint a ( 1461711 7) hrsz.-ú telken a jelölt övezethatárokig. Az ÓBVSZ-ben 
a terület déli része az FSZKT-nak való megfeleltetés miatt nem került korábban a 
használatának megfelelő övezetbe, melyet most javasolt rendezni. Ahogy egy korábbi 
megbeszélésen is jeleztük, a kerület belső területeinek elektromos hálózat-fejlesztése a 
vízművek területén tervezett, ezért a paraméterek meghatározásánál ennek figyelembe 
vétele is szükséges. Az övezetben a hatályos ÓBVSZ-nek megfelelően megengedett 
funkciók a következők, melyeket továbbra is szeretnénk megtartani: 
• technológiai építmények, 
• raktározási építmények. 
• irodai épületek, 
• az üzemeltetést biztosító szolgálati lakóépületek. 

4. J\ Budaújlaki vízműtelep átsorolása esetén a Zkp/Kp övezetben nem szükséges 10 %-ban 
meghatározni a megengedett legnagyobb beépítettség mértékét OTÉK eltérési engedély 
alapján. 

5. Az Óbudai szigeten a túl kisméretű, konkrét épületekre szabott, azonban a beépítési 
javaslattal nem összhangban lévő építési helyeket javasolt felülvizsgálni. 

6. A természetvédelmi okokból tiltott parthasználat jelölése a régészeti lelőhely jelölésével 
az „RL" felirat hiánya miatt keveredik. Pontosítandó, hogy a kikötői osztályokat vagy a 
hajóosztályokat szabályozza a rendelet. 

7. A DÉSZ-ben a Gksz-1 építési övezetben az előtető számára is szükséges építési helyet 
biztosítani és az építési övezetben meghatározott paramétereket (a telek megengedett 
legnagyobb beépítettsége) úgy meghatározni, hogy a jelenlegi beépítések megfeleljenek 
neki. 

8. A természeti környezet védelmére vonatkozó előírások között szerepel (DÉSZ, DKÉSZ 
7. § (5) ) - a telkeken a beépítéssel egyidejűleg annyi lombos fát kell telepíteni és 
fenntartani. hogy az előírt legkisebb zöldfelület minden megkezdett 100 m2-re legalább 
egy fa jusson - melyet javasolt vagy törölni, vagy nem általánosan, minden építési 
övezetben. övezetben lévő telekre vonatkozóan előírni. 

9. A DÉSZ-ben „az épület elhelyezésére kijelölt hely beépítésre nem száni területen" jelölés 
a Rozmaring épület valós állapotának megfelelően kerüljön rá a szabályozási tervlapra. 

10. Korábbi észrevételeinkre tervezői válaszként kaptuk. hogy az „Öbudai-sziget 
fejlesztéséhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztési előírások részeként meg fog jelenni a 
parkolási vizsgálat készítési kötelezettség". Erre vonatkozó előírást a DÉSZ 38.§-a 
valóban tartalmaz. azonban az Kb-Rég jelű, régészeti bemutató területre vonatkozik, 
valamint a DKÉSZ területére ilyen előírás egyáltalán nincs. 

Javasolt a kötelező parkolási vizsgálatot az összes érintett övezetre előírni a Ill. kerületi 
területek érintettségének figyelembe vételével, illetve még a tervezett fejlesztések 
koncepcióterveivel egy időben elkészíttetni. 

11. A DKÉSZ 13. § (1) bekezdését javasolt kiegészíteni e) ponttal: 

Telefon: 437-86-96 Fax: 43 7-85-86 2 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



e) 200 férőhelyet meghaladó sport vagy rekreáció célját szolgáló rendeltetési egység esetén. 

12. A DKÉSZ 27. § (2) bekezdése lehetőséget teremt az Óbudai Gázgyár tisztviselőtelep 
műemlék épületei tetőtereinek beépítésére. Javasolt azonban figyelembe venni Budapest 
Településképi Arculati Kézikönyvében foglaltakat, mely szerint az "egységes építészeti 
gondolkodással megépült" tisztviselőtelep esetében "törekedni kell az eredeti történetiség 
megőrzésére". Az Óbudai Gázgyár tisztviselőtelepe olyan építészeti örökségvédelmi 
értéket képvisel, amelyet kár lenne elveszíteni az esetleges szintterület növekedésből 
adódóan. 

Javasolt továbbá a terület építészeti értékeinek megőrzése érdekében telkenként legfeljebb 
egy garázs kialakítását előírni. 

13. A DKÉSZ-ben az Óbudai Zsinagóga 17927 hrsz.-ú telkén a szabályozási vonal a valós 
használatnak megfelelően az épület vonalába, hogy a járda közterületre kerülhessen. A 
tulajdonossal folytatott egyeztetés alapján a nyugati oldalon a leszabályozott 
telekterülettel közel azonos méretű terület kerülhet a telekhez hozzászabályozásra a 
készülő Kerületi Szabályozás Tervben. 

14. A DKÉSZ-ben a 23 796/29 hrsz.-ú telek építési helye csökkent. valamint a beépítési 
paraméterei is változtak a hatályos szabályozáshoz képest. Amennyiben a tulajdonossal 
történt róla egyeztetés, abban az esetben a javaslatot el tudjuk fogadni, amennyiben nem, 
ké~jük a hatályos tervben szereplő építési helyet és előírásokat is figyelembe venni. 

A telektől délre eső telkeken is történt korlátozás, építési övezetből övezetbe átsorolás, annak 
ellenére, hogy a TSZT K-Rek beépítésre szánt területet jelöl. A vizsgálatok alapján a 
telkek állami tulajdonban vannak. Kérjük tájékoztatásukat arról, hogy a Vagyonkezelővel 
történt-e egyeztetés a Főváros részéről. 

15. A szabályozási tervlapokon a jelmagyarázatban a közterületen álló bontandó 
épület/kerítés elnevezést érdemes közterületen álló javasolt bontandó épület/kerítésre 
cserélni. 

16. A korábban megkapott tervezői válaszban szerepelt, hogy a DKÉSZ-ben az övezetekben 
telkenként 1 db szolgálati lakás elhelyezhető lesz, a rendelettervezet ezt nem tartalmazza. 

17. Az Ángel Sanz Bríz út helyesen Ángel Sanz Briz út. 

Kérjük a fenti szakmai javaslatok és észrevételek szíves elfogadását. 

Az államigazgatási és partnerségi egyeztetés alatt érkezett vélemények feldolgozása után, 
szükségesnek tartok egy újabb szakmai egyeztetést, az esetleges fennmaradó kérdések 
tisztázása érdekében. 

Óbuda-Békásmegyer, 2018. április 3. 

Tisztelettel: 
. / / ,'Li i~· . 

:_,,, :o/is alázs 

Telefon: 437-86-96 Fax. nl-85-86 3 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Mártonffy Miki sWU'''~-r-~J~~\~\ '."'"1~~.lszám: XXIV-17-2/2018 
főosztályvezető/ 'építész · •_LLl:l.Ud szám: FPH059/20 - 2/2018 
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORM NYZATA Ügyintéző: Erdei Gyula 
FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL 
Városépítési Főosztály 
Budapest 
Városház u. 9-11. 
1052 
< Partos.Judit@budapest.hu > 

Tárgy: Duna-parti Építési Szabályzat 
(DÉSZ) V. ütem Óbuda-Békásmegyer!. 
szakasz, és Óbuda Békásmegyer !. szakasz 
Duna-parti területére vonatkozó Kerületi 
Építési Szabályzat (DKÉSZ) véleményezése 

Tisztelt Főosztályvezető Úr! 

A tárgyi dokumentációt köszönettel megkaptuk. 
A levélhez csatolt tervdokumentációt átnéztük és a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 31412012. (Xl 8.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: R) 38.§ (4) bekezdés alapján alábbi tájékoztatást adjuk: 

!. Az Árpád fejedelem útján található Budaújlak-i vízmű és gépház a fővárosi 
ivóvízellátásban is jelentős szerepet kap, így kiemelten fontosnak tartjuk a felszín alatti 
vízminőség megvédése érdekében (kerítés létesíthetőségének biztosításával) a terület 
megóvását. 

2. Budapest Főváros III. kerület Árpád fejedelem útja - Árpád híd - Duna folyam -
Szépvölgyi út által határolt területre vonatkozó Kerületi Szabályozási Terve (ÓBVSZ 
9/66.a. számú melléklete) korábban tartalmazta a „ Távlatban kialakítható rakparti út 
helyigényét", valamint „Közlekedési műtárgy helyigényét", amely értelmében az alsó 
rakpart átvezetésével számolt a HI~V felett az Árpád fejedelem útjára. A fenti két útvonal 
közötti kapcsolat kialakításával jelenlegi a DÉSZ és DKÉSZ is már a Szépvölgyi út 
térségében számol? 

3. Bp. III. kerület déli részén, a Szépvölgyi út tengelyében a DÉSZ egy Buda és 
Margitsziget közti kerékpáros-gyalogos hídkapcsolatot elképzelhetőnek tart, amit a 
DÉSZ Szabályozási tervének !. szelvényén „ vizsgálandó gyalogos-kerékpáros 
kapcsolat" -ként szintén szerepeltet. A híd megvalósítását Budapest II. Kerület 
Önkormányzata nem támogatja. Budapest Főváros Településszerkezeti Tervének 2017. 
december 6-án elfogadott változata már nem számol a gyalogos-kerékpáros kapcsolat 
kialakításával a Szépvölgyi út folyatatásaként. 
Álláspontunk szerint, a Szépvölgyi út tengelyében „ vizsgálandó gyalogos-kerékpáros 
kapcsolat" -ként jelölt, a Buda és Margitsziget közti kerékpáros-gyalogos hídkapcsolat 

111111~111m1MII~11111111i111111111111111n111111111111111 
www.masodikkerulet.hu *1000081644978* Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal 
Épített Környezetért Felelős Igazgatóság 
Településrendezési Osztály 

1024 Budapest, 
Mechwart liget 1. 

1277 Bp. Pf. 21. 

Telefon: 346-5449 

telepulesrendezes@masodikkerulet.hu 

lehetséges megvalósítását meg kell, hogy előzze a fővárosi településrendezési eszközök 
(TSZT, FRSZ) módosítása. 
Ezért indokolatlan a „ vizsgálandó gyalogos-kerékpáros kapcsolat" -ként történő jelölés, 
kérjük törölni. 

4. Felhívjuk a figyelmet a DÉSZ I. ütem (Magitsziget) és a DÉSZ II. ütem (Budapest II. 
kerület) jogharmonizáció keretében történő aktualizálásának szükségességére - a 
TSZT módosításával összhangban. 

5. Budapest II. kerület támogatja azt a tárgyi DÉSZ-ben (DÉSZ V. ütem) szereplő 
elképzelést, amely a II. kerület közigazgatási területével közvetlenül határos 
partszakaszokon kikötő számára szárazföldi parthasználati kapcsolatot nem biztosít. 

6. Sem a DÉSZ, sem a DKÉSZ nem támogatja a Szépvölgyi út - Slachta Margit rakpart 
között a HÉV szintbeli keresztezésével létrejövő, gépjármű forgalomra szolgáló 
csomóponti kapcsolat kialakítását. Budapest 11. kerület közigazgatási területét is érintő 
infrastrukturális kapcsolatnak tekintjük a Szépvölgyi út-Árpád fejedelem útja-Slachta 
Margit rakpart (akár HÉV szintbeli keresztezésével történő) összekapcsolását. 
Ezért kérjük, fenti megoldási alternatívát akadá!-yuzó rendelkezéseket törölni a 
jóváhagyandó munkarészből, hogy ne zárjuk ki a későbbiekben sem a csomópont 
kialakításának lehetőségét. 

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét! 

Budapest, 2018. február J...i 

Dr. Láng Zsolt 
Polgármester megbízásából eljárv.;a,_,..7:-~ 
T . l tt l est II. k 1szte e e : 'b-1:f~{0ester; E:lrq 
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Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal 1024 Budapest, Mechwart liget 1. 2/2. oldal 
Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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BUDAPEST FÖV ÁROS XX. KERÜLET. 

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. 
Tel.: 283-0549, Fax: 283-0061 

www.pesterzsebet.hu 

Szeneczey Balázs dr. 
Főpolgármester-helyettes részére 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 
1052 Városház u. 9-11. 
levélcím: 1840 Budapest 

Tisztelt Főpolgármester-helyettes Úr! 

BUDAPEST FŐVÁROS FÖl'OLGfHM CS 1 f Ili 

1KTA1 é:'/.\'f ·--~.lS'~.~ {~-+.<=~-! 
:KTATVA 2018 FEBR 1 5. 

Ikt. sz.: FÉ-3792/2/2018 
Tárgy: Duna-parti Építési Szabályzat 
(DÉSZ) V. ütem Óbuda-Békásmegyer !. 
szakasz Duna-parti területére vonatkozó 
Kerületi Építési Szabályzat (DKÉSZ) 
egyeztetési anyag 
Hiv. sz.: FPH059/634-8/2017 :(\\.\OS'J/J-O-J./20~~ 
Ügyintéző: Kalász Nóra 

Köszönettel megkaptam a Duna-parti Építési Szabályzat (DÉSZ) V. ütem Óbuda
Békásmegyer !. szakasz Duna-parti területére vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat (DKÉSZ) 
egyeztetési tervdokumentációját. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Korm. rendelet) 37.§-a alapján az alábbi tájékoztatást adjuk: 

Az anyagot áttekintettem, a tervezet a kerület érdekeit nem sérti. A DÉSZ V. ütem eljárásának 
további szakaszaiban nem kívánunk részt venni. 

Budapest, 2018. február 13. 

Tisztelettel: 

! J) 
„./~.~~-fi.iu„ .. 
Szabados AkQs 
polgármester 

l 1111111111111111111111111111111~1111111111~ 111111111111111~11 llll lll 
*1000081641562* Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 
Városépítési Főosztály 

Mártonffy Miklós 
főosztályvezető részére 

1052 Budapest 
Városház utca 9-11. 

Tisztelt Főosztályvezető Úr! 

EL(;.:_i;iENY 

Úl 

Budapest Főváros XIV. Kerület 
Zugló Polgármestere 

»>114S Budapest, Pétervárad utca 2. 

Főépítészi Csoport 

Ügyintéző: Barta Ferenc 
Telefonszám: +36-1-872 9336 
E-mail: barta@zuglo.hu 
Ügyiratszám: 1/5137-2/2018 
Tárgy: Duna-parti Építési Szabályzat (DÉSZ) V. 
ütem Óbuda-Békásmegyer !. szakasz, és Óbuda
Békásmegyer 1. szakasz Duna-parti területére 
vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat (DKÉSZ) 

Hivatkozással dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes 2018. január 24-én kelt, 
FPH059/20-2/2018 iktatószámú levelére tájékoztatom, hogy a készülő Duna-parti építési 
szabályzat (DÉSZ) V. ütem Óbuda-Békásmegyer I. szakaszra, és Óbuda-Békásmegyer I. szakasz 
Duna-parti területére vonatkozó Kerületi Építési Szabályzatra (DKÉSZ) vonatkozó tervvel 
kapcsolatban észrevételeink, javaslataink, a rendezést befolyásoló jelehtősebb terveink 
nincsenek. Az eljárás további szakaszaiban nem kívánunk részt venni. 

Budapest, 2018 ftBK 0 l, 

Tisztelettel: 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLET 
ALPOLGÁRMESTERE 

Budapest Főváros Önkormányzata 
Főpolgármesteri Hivatal 
Városépítési Főosztály 
Mártonffy Miklós főépítész 

Budapest 

Tisztelt Főépítész Úr! 

/ /,' 

~ cerl op · ~ cer top . . 

""·' 2018MÁRC01. 

lkt.sz.: Il/ 30 - 2 /2018. 
Hiv.sz.: FPH059/20-2/2018. 

Tárgy: III. kerületre vonatkozó 
DÉSZ V. ütem és DKÉSZ 

Dr. Tóth József polgármester úrhoz írott levelére az alábbiakban válaszolok. 
Köszönettel vettem tárgyi megkeresését. A megküldött tervdokumentációt munkatársaim 
áttanulmányozták. 
Önkormányzatunk nevében észrevételt nem teszek. 

Budapest,2018.február„ ;q" 

Tisztelettel 

111111111111111 ~1111~ m11 ~11 i11111111111111~1111111111111111 
*1000081645980* 

Polgármesteri Hivatal 1139 Budapest. Béke tér 1. Telefon: 452-4100 452-4:lílíl Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Budapest Főváros Xl. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41. 
Tel. 372-4633 Fax 372-4640 
Email foepitesz@ujbuda.hu 

Müller Júlia Iktatószám XVlll-71-2/2018 Előadó 

Telefon 

E-inait 

06 1 372-4509 

foepitesz@ujbuda.hu 

Dátum Budapest, 2018. 02. 20. 

Tárgy Bp., V. ütem DÉSZ Óbuda-Békásmegyer 

Budapest FőYáros Főpolgármesteri Hivatal 
Városépítési Főosztály 
Mártonffy Miklós főosztályvezető 
Budapest 
Városház u. 9-11. 
1052 

Tisztelt Főosztályvezető Úr! 

Fenti területre vonatkozó megkeresést köszönettel vettem. A dokumentációt 
áttanulmányoztam, azzal kapcsolatosan észrevételt nem teszek. 
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Készült az állami alapadatok felhasználásával.



ELŐZETES VÉLEMÉNYEK
314/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 37.§ szerinti előzetes 
tájékoztatási szakasz során beérkezett vélemények

DUNA-PARTI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT – V. ÜTEM ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER I. SZAKASZ

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Ügyiratszám: 9806-2/2016 
Főépítész: Kralj Károly 

Budapest Főváros 
Főpolgármesteri Hivatal 
Városépítési Főosztály 

Szeneczey Balázs 
Főpolgármester-helyettes 

1052 Budapest 
Városház utca 9-11. 

FÓT VÁROS POLGÁRMESTERE 
2151 FÓT, VÖRÖSMARTY TÉR 1. 

Telefon: 27/ 535-365, 535-375 / 102 mellék 
Fax: /27/ 358-232 

E-mail: polgarmester@fot.hu 
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Tárgy:Duna-parti építési szabályzat(DÉSZ) V. ütem és KÉSZ Budapest III. kerület 
közigazgatási határa - Királyok útja - Pünkösdfürdő utca- Kossuth Lajos üdülőpart
Nánási köz- Nánási út - Gázgyár utca- Ángel Sanz Briz út - Gróf Eszterházy János 
rakpart- Serfőző utca- Lajos utca - Tél utca- Árpád fejedelem útja - Szépvölgyi út által 
határolt területre vonatkozóan. 

Tisztelt Főpolgármester-helyettes Úr! 

Köszönettel vettük megkeresésüket tárgyi esetben, egyben tájékoztatjuk Önöket, hogy az 
eljárás további szakaszában nem kívánunk részt venni. 

Fót, 2016. július 28. 

Tisztelettel: 

~ Bartos Sándor i 
polgármes1e( ~ _ .. 
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1840 Budapest 

Tisztelt Dr Szeneczey Balázs Főpolgármester-helyettes Úr! 

Köszönettel vettük megkeresését, Budapest Főváros Duna-parti Építési Szabályzat (DÉSZ) V. 
ütem és a Budapest III kerület Kerületi Építési Szabályzatának (KÉSZ) készítésének 
egyeztetési eljárásában. 

Dunakeszi Város Önkormányzata nevében nem emelek kifogást a DÉSZ V. üteme és a III. 
kerület KÉSZ-a készítése ellen. 

Tájékoztatom, hogy Dunakeszi Város teljes közigazgatási területére vonatkozó 
településrendezési eszközeinek újraalkotása folyamatban van, azonban nem várható a 
területfelhasználásban olyan mértékű módosítás, amely hatással lenne a tervezési terület 
rendezésére. 

Kérem a tervek készítése során vegyék figyelembe városunk hatályos településrendezési 
eszközeit. A hatályos rendeletek a www.dunakeszi.hu honlapon az „ügyintézés" pont 
„településfejlesztés" alpont alatt hiánytalanul fellelhetőek. Felmerülő kérdés esetén a 
főépítész tud felvilágosítást adni. 

Önkormányzatunk az eljárás további menetében nem kíván részt venni. 

Dunakeszi, 2016. július 29. 

Tisztelettel: 

0 

Dióssi Csaba 
Polgármester 

~ 

Dunakeszi Város Főépítésze, H-21~~ ~~~~~:~~~:~;~;~;,~;-~~7)542-800/ 253; :-\\\\~~!1\H~~~~~l~\~lm\\~Mm~~ 
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Tisztelt dr. Szeneczey Balázs Főpolgármester-helyettes Úr! 

A tárgyi ügyben küldött megkeresésüket köszönettel megkaptuk, a tárgyban megküldött tervekre a 

következő véleményt adom: 

A tervek Budakalász Város közigazgatási területét érintő, vagy arra jelentős hatást gyakorló valtoztatást 

nem tartalmaznak. A tervezett módosítások ellen nem emelek kifogást. 

Az eljárás további részében részt kívánunk venni. 

Budakalász, 2016. augusztus 23. 

Tisztelettel: 

Erről értesül. 

1. Főpolgármesteri Hivatal Városcpítési Főosztály 

1052 Budapest, ·városház utca '3-11. 

2. lratlár helyben 

llHllllllll ll~ll~H~~H 11~11~1~ ~~ 11111111111 
*1000060693056* 
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dr. Szeneczcy Balázs úr 
főpolgármester-helyettes 

Budapest Főváros Önkormányzata 
Városfejlesztési Főpolgármester-helyettes 

Budapest 
Városház u. 9-11. 
105~ 

Tisztelt Főpolgármester-helyettes Úr! 

Tárgy: A Duna-parti építési szabályzat (DÉSZ) V. 
ütem és KÉSZ Budapest III. kerület, Duna - III. kerület 
közigazgatása határa -Királyok útja - Pünkösdfürdő 

utca - Kossuth Lajos üdülőpark - Nánási köz - Nánási 
út - Gázgyár utca - Ángel Sanz Briz út - Gróf 
Eszterházy János rakpart - Serfözö utca - Lajos utca -
Tél utca - Árpád fejedelem útja - Szépvölgyi út által 
határolt területre vonatkozó terv 
Hivatkozási szám: FPH059/622-7 /20! 6 
Ügyintéző: Nagy László Zoltán tű. őrnagy 
Telefon, e-mail: 06-1-4592460 .• /. 
flci.hatosag@katved.gov.hu " .... f,~-~~~~~b r:.· .•... ·. /t·:_!I~.\ ; .. ·. ·' .... „„' : '·l 

~-~!~--~-----~'._._' __ -~ =-1--=-~~_?-'tJ ~~~< 1.r,;:~·-j 

. , '· 2~01~AU6t l , 

~-·-·· -~~;[ . -~~~/ 

Értesítem, hogy a fenti hivatkozási számon megkŰldött, Duna-parti építési szabályzat (DÉSZ) V. 
ütem és KÉSZ Budapest III. kerület, Duna - III. kerület közigazgatása határa -Királyok útja -
Pünkösdfürdő utca - Kossuth Lajos üdülőpark - Nánási köz - Nánási út - Gázgyár utca -Ángel Sanz 
Briz út - Gróf Eszterházy János rakpart - Serfőző utca - Lajos utca - Tél utca - Árpád fejedelem útja 
- Szépvölgyi út által határolt területre vonatkozó tervvel kapcsolatban a 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 37. §
ban foglaltakra figyelemmel az alábbi véleményt adom: 

A tűzoltó gépjárművek vonulása és működése céljára az építményekhez, azok megközelítésére 
szolgáló meglévő utat, illetőleg területet biztosítani kell. A tűzoltási felvonulási területek és utak 
elhelyezkedésével kapcsolatosan a területileg illetékes Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel kell 
egyeztetni. 

A tervmódosításokkal kapcsolatban az adott környezetben található, oltóvizet biztosító tűzcsapok 
számát csökkenteni nem lehet. A korábban létesült. meglévő földalatti tűzcsapokat átépítésükkor, 
föld feletti típusúra kell kicserélni. Ha az útszabályozás, közmükiváltás a vezetékes vízellátás 
kiépítését is érinti, a szükséges oltóvizet föld feletti tüzcsapokkal kell biztosítani. 

Az útszabályozási tervek biztosítsák, - ide értve az útépítési, közúti forgalmi és parkolási rendet - a 
középmagas, magas épületek legalább egyik oldalán a tűzoltási felvonulási területet. 

A tervmódosítás által érintett területen, továbbá a közműhálózat a vezetékes vízhálózat 
nyomvonalának megváltoztatásakor vagy új nyomvonal létesítésekor az új tűzcsapok telepítési 

1111~ 11~ 111 Ili 111~ 11~ 11~ H I~ 11~ 11~ 11~ 1111Ili1111 
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helyét, illetve a meglévők áthelyezését a területileg illetékes Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel 
kell egyeztetni. 

A tűzcsapoknál a tűzoltó gépjárművek részére úgy kell felállítási helyet biztosítani, hogy azok 
mellett legalább egy nyomsávú közlekedési út szabadon maradjon. 

Amennyiben az iparbiztonsági hatóság korábbi határozatával kijelölt veszélyességi övezetet is érinti 
a szabályozandó terület, a veszélyességi övezet határán belül történő fejlesztésekre a 2011. évi 
CXXVIII. törvény és a 219/2011. (X.20.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseit is figyelembe 
kell venni. 
A 219/2011. (X.20.) Kormányrendelet 29. §-ában foglaltak szerint a polgármesternek a következők 
szerint kell biztosítania, hogy a fejlesztéssel kapcsolatos döntés meghozatalakor a veszélyességi 
övezet határait figyelembe vegyék: 

• a polgármester a veszélyességi övezet határán belüli területen történő esetleges.fejlesztések 
során figyelembe veszi a veszélyességi övezet határait, és a fejlesztésekről a fejlesztés enge
délyezése előtt bizottság létrehozását kezdeményezi az iparbiztonsági hatóságnál; 

• a polgármesternek biztosítania kell, hogy a bizottsági állásfoglalást követően a tervezett fej
lesztésről az érintett nyilvánosság véleményt nyilváníthasson. Ennek érdekében a polgár
mesternek a fejlesztéshez kapcsolódó dokumentációkat, terveket hirdetményi közzététel útján 
21 napig hozzáférhetővé kell tenni és ezen idő alatt azokra az érintett nyilvánosság észrevé
teleket tehet; 

• a polgármester biztosítja, hogy a fejlesztf;ssel kapcsolatos döntés meghozatalakor a bizott
sági állásfoglalást és az érintett nyilvánosság észrevételeit a tervezett fejlesztés kialakítása
kor kellő mértékben figyelembe vegyék. 

Tárgyi terület érinti a Fővárosi Vízművek Zrt. (1134 Budapest, Váci út 23-27.) üzemeltetésében ál
ló, utoljára 35100-8775-5/2016. ált. (FKI-K.HO: 6523-4/2016.) számon módosított KTVF: 9778-
8/2012. (Vízikönyvi szám: D.2/1/247) számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemelő és 
KTVF: 60894-112009. (Vízikönyvi szám: D.2/1/247) számon előzetesen lehatárolt Budaújlaki víz
bázis belső és külső védöövezetét, valamint hidrogeológiai védőterületének „A" és „B" zónáját 

Budapest Ill. kerület Duna folyam parti részterülete a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a 
fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók eseté
ben a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 
83/2014. (Ill. 14.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet) alapján 
nagyvízi medernek, illetve parti sávnak minősül. (A pontosabb meghatározás az érintett helyrajzi 
számok alapján történhet.) 

Tárgyi területre vonatkozóan a környezeti vizsgálat készítését a Duna folyam medre és parti sávja, 
valamint a vízbázis érintettsége miatt indokoltnak tartom. A vizsgálat során az egyes tervek, illetve 
programok környezeti vizsgálatáról szóló 212005. (!. 11.) Korm. rendelet 4_ számú mellékletében 
meghatározott tartalmi követelményeken túl ki kell térni a vízminőségvédelmi intézkedésekre. 

Az övezeti besorolásoknál az alábbiak figyelembe vételét javasoljuk: 
• A Duna folyam parti sávját szabadon kell hagyni, a parti sávban a mederfenntartási munká

kat akadályozó állapot nem tartható fenn. A parti sávot a 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 
szabályozza. 

• A Duna folyam parti sávját célszerű vízgazdálkodási övezetbe sorolni_ 
• Vízgazdálkodási övezet nem lehet a jogszabályban meghatározott parti sávnál kisebb. 

Az új létesítmények elhelyezésével, valamint az övezeti besorolásokkal kapcsolatban az alábbi
ak figyelembe vétele szükséges: 

• A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 7211996. (V. 22.) Korm. rendelet [a 
továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdese alapján .. A vízimunk-a 
elvégzéséhez, vízilétesítmény megépítéséhe::, (átalakításához, megszüntetéséhez) szükséges 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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vízjogi létesítési engedélyt az épíllető, a tulajdonos vagy a vagyonkezelő köteles megszerez
ni. " A kérelemhez a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről 
szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben [a továbbiakban: 18/1996. (VI. 13.) KHVM 
rendelet) meghatározott engedélyezési terveket kell csatolni, és azokat meg kell küldeni az 
FKI-KHO-nak. 
A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontja alapján „A vízjogi engedély 
az engedélyes kérelmére módosítható, amennyiben az engedélyes a vízilétesítményt át akarja 
alakítani, vagy az engedélyben meghatározott műszaki megoldástól eltérően kívánja megter
veztetni, megépíteni, illetőleg üzemeltetni, továbbá a vízhasználatot az engedélytől eltérő 
módon (mértékben) kívánja gyakorolni „. 
Amennyiben az érintett területeken a közüzemi ivó-, csapadék-, és szennyvízhálózat kiépíté
se, átépítése, megszüntetése válhat szükségessé, a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (!) 
bekezdése alapján vízjogi létesítési engedélyt kell kémi az FKl-KHO-tól a fentiek szerint. 
Amennyiben az érintett területen tervezett beruházások, tevékenységek a vízgazdálkodásról 
szóló 1995. évi LVII. törvény 1. számú mellékletének 25. pontja alapján meghatározott 
vízimunka kerül elvégzésre, illetve a 26. pontja alapján meghatározott vízilétesítmény fo
galma alá tartozó műtárgy, berendezés kerül építésre, létesítésre (pl.: vízkivételi létesít
mény), a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján vízjogi létesítési enge
délyt kell kémi az FK!-KHO-tól. 
Amennyiben az érintett területen vízjogi engedéllyel nem rendelkező vízilétesítmények ke
rültek kialakításra, vízjogi fennmaradási engedélyt, amennyiben új vízilétesítmény kerül ki
alakításra, vagy a meglévő vizilétesítmény rendezését, megszüntetését tervezik, abban az 
esetben vízjogi létesítési engedélyt kell kémi az FKI-KHO-tól. 
Amennyiben az érintett területen kommunálistól eltérő szennyvizek tisztitására építőipari 
műszaki engedéllyel, vagy CE megfelelőségi jelöléssel nem rendelkező berendezés kerül lé
tesítésre, abban az esetben a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján 
vízjogi létesítési engede!yt kell kémi az FKI-K.HO-tói. 
Amennyiben az előkezclők ÉME engedéllyel vagy CE megfelelőségi jelöléssel rendelkez
nek, az arra vonatkozó bizonyítvány másolatának csatolásával, a felszíni vizek minősége vé
delmének szabályairól szóló, módosított 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. számú mel
léklete szerint összeállított dokumentációval· alapján a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárá
sát, vagy annak hiányában a berendezés üzembe helyezését követő 30 napon belül kibocsá
tási engedélyt kell kémi az FK!-KHO-tól. 
Amennyiben a Duna folyam nagyvízi medrében bármilyen tevékenységre kerül sor, csak a 
meder kezelőjének hozzájárulásában foglalt kikötések/előírások maradéktalan betartása mel
lett történhet. 
Amennyiben a terület rendezése során felszíni víztest medrét érintő beavatkozásra kerül sor 
vagy a későbbiekben kialakításra kerülő csapadékvíz elvezető rendszer élővízfolyást érint, a 
tevékenységre a kivitelezés megkezdése előtt vízjogi létesítési engedél)1 kell kémi. A vízjo
gi létesítési engedélyes tervdokumentációt a 1811996. (VI. 13.) KHVM rendelet figyelem
bevételével kell elkészíttetni, arra feljogosított, megfelelő tervezői jogosultsággal rendelkező 
tervezővel. Az elkészült vízjogi létesítési engedélyes terveket be kell nyújtani az FK.I-KHO
ra vízjogi létesítési engedélyezés céljából. A kivitelezés csak érvényes és jogerős vízjogi lé
tesítési engedély birtokában kezdhető meg. 
A meglévő csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartásáról az üzemeltető, kezelő köteles 
gondoskodni. 
A csapadékvíz elvezető rendszerek befogadóiba - élővízfolyásba vezetés és szikkasztással 
történő elhelyezés esetében is - csak tiszta csapadékvíz vezethető. 
A telken belüli szermyvízhálózat házi szennyvízhálózatnak minősül, mely a felhasználási 
helyen keletkező szennyvíz összegyűjtését szolgáló - az ingatlan alkotórészét képező - ve
zeték, amelynek létesítése, valamint üzemeltetése a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. 
évi CCIX. törvény [a továbbiakban: 2011. évi CCIX. törvény] 2. § 10. alpontja, valamint a 
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtá-

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



4 

sáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 58/2013. (II. 27.) Korm. ren
delet] 55. §és 55/A. §alapján nem vízjogi engedély köteles tevékenység. 

• A telken belüli ivóvízhálózat házi ivóvízhálózatnak minösül, a felhasználási hely ivóvízfo
gyasztását biztosító - az ingatlan alkotórészét képezö - vezeték, amely a vízkivételi helyig 
szállítja a vizet, valamint annak kiegészítö elemei (így különösen vízmérö berendezés elhe
lyezésére szolgáló akna), melynek létesítése, valamint üzemeltetése a 2011. évi CCIX. tör
vény 2.§ 9. és 11. alpontja, valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 55. § és 55/A. § 
alapján nem vízjogi engedély köteles tevékenység. 

• Budapest III. kerület területe a a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területe
ken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete 
alapján felszín alatti víz szempontjából érzékeny, valamint felszín alatti vízminőség védelmi 
szempontból kiemelten érzékeny. 

Az egyeztetés további szakaszában a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokban foglalt 
követelmények érvényesülésének érdekében részt kívánunk venni. Kérem, hogy a megküldendő 
dokumentációt a továbbiakban papír alapon, nyomtatott formában megküldeni szíveskedjenek. 

Kérem, a véleményemben foglaltak szíves tudomásul vételét. 

Budapest, 2016. augusztus 22. 

Készült: 2 példányban 
Kapja: 

1. Irattár 
2. Címzett 

Tisztelettel: 

Varga Ferenc tű. dandártál:!ornok 
igazgató 
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A tárgyi témában küldött levelével kapcsolatosan Igazgatóságunk az alábbi tájékoztatást adja: 

Felszíni vízgazdálkodási szempontból: 

A tervezési terület érinti az Duna-Budapest (AOC752) és az Aranyhegyi- és Határréti
patakok (AEP279) "Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről" 
szóló 1155/2016. (Ill. 31.) Korm. határozat által elfogadott vízgyűjtő-gazdálkodási tervben 
(VGT) kijelölt felszíni víztesteket, ezért az itt tervezett beavatkozásoknak összhangban kell 
lenniük a VGT-ben szereplő, ezekre a víztestekre vonatkozó intézkedési tervekkel, melyek az 
Európai Unió Víz Keretirányelvében (2000/60/EK) megfogalmazott célkitűzések elérését 
teszik lehetővé. 

Tájékoztatom továbbá, hogy az „ Országos Területrendezési Tervről" szóló 2003. évi XXVI. 
törvény 3/7. melléklete alapján a tervezési területet érinti az Országos vízminőség-védelmi 
terület övezete, melynek lehatárolását tartalmazó térképet „ .jpg" formátumban levelünk 
mellékleteként csatoljuk. 

Felszín alatti vízek védelme és víziközművek vonatkozásában: 

Budapest III. kerülete a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny és kiemelten 
érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen fekvő település, „a felszín alatti vizek 
védelméről" alkotott 219/2004. (VII. 21.) számú Korm. rendelet 2. számú melléklete, 
valamint „ a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések 
besorolásáról" szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján. 

1111~ Ili 11~ llj 11~ 111111111111111111111111! 1111 
*1000061744768* 
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Tárgyi terület felszín alatti vizek vízminősége szempontjából nitrát érzékeny terület ezért „ a 
vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméről" szóló 27 /2006 (11.07) 
Korm. rendeletben előírtak betartására hívjuk fel a figyelmet. 

A kerületben olyan karsztos területek találhatók, ahol a felszínen vagy 10 méteren belül a 
felszín alatt mészkő, dolomit, mész- és dolomitmárga képződmények vannak. Ezek a karsztos 
területek a település kiemelten érzékeny területei közé tartoznak, ezért a tervezett felszín alatti 
beépítések esetén a talajvíz akadálytalan áramlását minden esetben biztosítani kell. 

A ,,Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről" szóló 1155/2016. 
(III. 31.) Korm. határozat szerint Budapest III. kerületét a következő felszín alatti víztestek 
érintik: 

Víztest Minősítések 

kódja 
Víztest neve 

Kémiai állapot Mennyiségi állapot 

sh.1.5 
Dunántúli-középhegység - Duna- jó, de gyenge 

jó 
vízgyűjtő Budapest alatt kockázatú 

sh.1.6 
Dunántúli-középhegység - Duna- jó, de gyenge 

gyenge 
vízgyűjtő Visegrád - Budapest kockázatú 

sp.1.13.2 
Szentendrei-sziget és egyéb dunai jó, de gyenge 

gyenge 
szigetek kockázatú 

h.1.5 
Dunántúli-középhegység - Duna- jó, de gyenge jó, de gyenge 
vízgyűjtő Budapest alatt kockázatú kockázat 

h.1.6 
Dunántúli-középhegység - Duna- jó, de gyenge 

jó 
vízgyűjtő Visegrád - Budapest kockázatú 

h.1.7 
Börzsöny, Gödöllői-dombvidék -

jó jó 
Duna-vízgyűjtő 

kt.1.3 Budapest környéki termálkarszt jó jó 

k.1.3 
Dunántúli-középhegység - Budai-

jó gyenge források vízgyűjtője 

A vízgyűjtő-gazdálkodási tervben a víztestekre meghatározott környezeti célkitűzés a jó 
állapot elérése illetve fenntartása. 

A hivatkozott 219/2004. (VII. 21.) számú Korm. rendelet 4. §-a szerint: 

„ (1) Alapvető célkitűzésként legkésőbb a Kvt.-ben meghatározott időpontig el kell érni, hogy 
a felszín alatti víztestek állapota feleljen meg a jó állapot, azaz a jó mennyiségi és minőségi 
állapot követelményeinek. 
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak teljesülése érdekében úgy kell eljárni, hogy a felszín alatti 
vizek, illetve víztestek esetében: 
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a) azok állapota ne romoljon; 
b) a tevékenység következtében kialakult jelentős és tartósan kedvezőtlen irányú 
állapotváltozás megforduljon; 
d) a gyenge állapotú és a külön jogszabály szerinti kritériumok alapján veszélyeztetett 
helyzetűnek jellemzett víztestek állapota .fokozatosan javuljon; 
e) azok a területek, ahol .felszín alatti víz, illetve a .földtani közeg károsodott, nyilvántartásba 
és ellenőrzés alá kerüljenek, és állapotuk a szennyezés-csökkentési intézkedések, illetve 
kármentesítés révén javuljon. " 

A fenti jogszabályi előírások teljesülésének feltétele a szennyezőanyagok talajba és felszín 
alatti vizekbe való bejutásának megakadályozása, a keletkező szennyvizek és tisztított 
szennyvizek ártalommentes, nem szikkasztással történő elhelyezésének megoldása. Ezzel 
kapcsolatban felhívjuk a figyelmet arra, hogy a beépítésre szánt, jelenleg nem beépített 
területek valamennyi építési övezetében új épületek elhelyezését csak a terület közüzemi 
ivóvízellátásának és közüzemi szennyvízelvezetésének biztosítása mellett tartjuk 
megengedhetőnek. 

A már beépített területeken gondoskodni kell az ingatlanok ivóvíz- és szennyvízcsatorna 
hálózatra való rákötéséről, amennyiben még nem áll rendelkezésre közüzemi ivó- és 
szennyvíz hálózat, akkor törekedni kell azok mihamarabbi kiépítésére. A szennyvízcsatorna 
hálózat kiépítéséig átmeneti megoldásként a már beépített területeken a keletkező 
szennyvizeket szigorúan ellenőrzött zárt szennyvíztárolókban kell gyűjteni és rendszeres, 
szennyvíztisztító telepre való elszállítását igazolni kell. Továbbá gondoskodni kell a 
csapadékvíz elvezetésének és elhelyezésének ártalommentes megoldásáról. 

Az egyedi biológiai szennyvíztisztító berendezésekből kifolyó tisztított szennyvíz folyamatos 
terhelést jelent a talaj és a felszín alatti víz számára, ezáltal veszélyezteti a felszín alatti 
víztestek jó állapotának elérését illetve annak fenntartását. Amennyiben a településen 
közműpótló szennyvíztisztító műtárgyakat üzemeltetnek a már szennyvízcsatornával kiépített 
területeken, szükségesnek tartjuk az ingatlanok csatornára való rákötésre kötelezését. 

Tájékoztatom, hogy a tervezett fejlesztések közmű igényeinek kielégítésére, a meglévő 
rendszereket érintő változásokhoz, valamint a közműkontingenseket (vízvezeték és 
közcsatorna hálózat) érintő módosításokhoz szükséges a közmű üzemeltetők hozzájárulási 
nyilatkozatainak beszerzése. 

Amennyiben a tervezett beruházás során az érintett területeken a közüzemi ivóvíz
csapadékvíz-, és szennyvízhálózat kiépítése, átépítése, megszüntetése válik szükségessé, a 
72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében foglaltak alapján vízjogí létesítési 
engedélyt kell kérni a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályától. 

Amennyiben az Óbudai szigeten burkolt felületeket (utak, parkolók) kívánnak létrehozni, 
akkor az elfolyó olajjal szennyeződött csapadékvizek előtisztítást követően vezethetők a 
befogadóba. Az olajfogóban kiszűrt olaj veszélyes hulladéknak minősül, ezért a fejlesztési 
tevékenységek során „a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes 
szabályairól" szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben foglaltakat be kell tartani. 
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Árvízvédelmi szempontból: 

Budapest Főváros III. kerület Duna-parti szakasza, a folyam 1650+300-1656+850 fkm 
közötti, valamint a Szentendrei-Dunaág 0+000-2+300 fkm közötti intervallumaiban terül el, 
amelyet a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (továbbiakban FCSM Zrt.) üzemeltetésében lévő 
13.03. Buda-észak I. rendű árvízvédelmi vonal mentesít a levonuló árhullámoktól. A tárgyban 
feltüntetett Duna-parti építési szabályzat (továbbiakban DÉSZ) megalkotásakor, a Duna 
folyam közép- és nagyvízi medrét érintő területek és létesítményeik vonatkozásában az alábbi 
jogszabályi előírások betartására hívjuk fel a figyelmet: 

„az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásróf' szóló 2009. évi XXXVII. 
törvény valamint az annak végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI.13) FVM rendelet; 
„a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek e/hárítását szolgáló tevékenységekre 
és létesítményekre vonatkozó általános szabályokróf' szóló 147/2010. (IV.29.) Korm. 
rendelet; 
„a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek e/hárítását szolgáló tevékenységekre 
és létesítményekre vonatkozó műszaki szabá/yokróf' szóló 30/2008. (XII.31.) KvVM 
rendelet; 
„a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakodó vizek által veszélyeztetett 
területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi 
mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról" szóló 
83/2014. (111.14.) Korm. rendelet. 

Továbbá tájékoztatjuk, hogy a folyam e szakaszára vonatkozó, a 83/2014. (III. 14.) 
Kormányrendelet (továbbiakban Kormányrendelet) előírásai alapján a nagyv1z1 
mederkezelési terv (továbbiakban: NMT) elkészült munkarészeinek jogi előkészítése továbbra 
is folyamatban van. 

Az NMT elkészült munkarészeinek jogerőre való emelkedéséig kérjük, mindenképpen vegyék 
figyelembe a Kormányrendelet vonatkozó részeiben foglaltakat - külön kiemelve a 
Kormányrendelet 5. § -ban leírtakat - a DÉSZ eszközök megalkotásakor és módosításakor. 

Kiegészítésül megadjuk Budapest III. kerület térségének főbb vízügyi paramétereit, az 
esetlegesen elhelyezendő új épületekre vonatkozóan: 

- A jelenleg aktuális MÁSZ értékeket, „a rendelet a folyók mértékadó árvízszintjeirő/" 
szóló 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet tartalmazza; 

- A legnagyobb vízszint (LNV - Duna) térséghez tartozó paraméterei az alábbiak: 

1650+300 fkm né! - LNV2013: 104,43 mBf; 
1650+800 fkm né! - LNV2013: 104,44 mBf; 
1651+500 fkm né! - LNV2013: 104,55 mBf; 
1652+500 fkm né! - LNV2013 : 104,68 mBf; 
1653+000 fkm né! - LNV2013: 104,70 mBf; 
1654+000 fkm né! - LNV2013: 104,73 mBf; 
1654+500 fkm né! - LNV2013: 104,84 mBf; 
1656+700 fkm né! - LNV2013: 104,92 mBf; 
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• 

A legnagyobb vízszint (LNV - Szentendrei-Dunaág) térséghez tartozó paraméterei az 
alábbiak: 

2+000 fkm né! - LNV2013: 105,15 mBf; 
2+300 fkm né! - LNV2013: 105,18 mBf; 

Kérjük, a nagyvízi mederkezelési tervek jogerőre emelkedéséig a Duna folyam közelében 
lévő árvízvédelmi töltéssel nem védett, valamint nagyvízi mederrel érintett ingatlanok 
művelési ágának esetleges módosítását, illetve beépítési kezdeményezését szíveskedjenek 
elhalasztani. 

Ezen felül tájékoztatjuk, hogy DÉSZ és a KÉSZ munkálatai érinthetik a FCSM 
üzemeltetésében lévő 13.03. Buda-észak 1. rendű árvízvédelmi vonalat, így az FMCS 
megkeresése szükséges, hozzájárulásuk kiadása céljából. 

Vízrajzi szempontból: 

Tárgyi témakör által érintett vízrajzi létesítmény: 

Törzsszám Állomásnév EOVx EOVy 
Állomás Allomás 
iellel!e elhelvezkedése 

Bp., Bründl 
Budapest határában, 

4610 251226 650852 forrás Szentendrei úton, az 
(Attila)-forrás 

FCSM-telep mellett 

A fenti állomás az Országos vízrajzi törzshálózat része, így kiemelt fontosságú, megóvása 
kötelező. 

Igazgatóságunk működési területéhez tartozó településrendezési eszközök módosításával, 
véleményezésével kapcsolatos eljárásokban, illetve adatszolgáltatás megadásával kapcsolatos 
szakvéleményünket az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) kijelölése és 
meghatalmazása alapján adjuk ki. Kérjük, a továbbiakban az ilyen jellegű ügyekben az 
OVF mellett Igazgatóságunkat is keressék fel, ezzel elősegítve a gyorsabb válaszadást. 

Felhívjuk a figyelmet továbbá, hogy az „ egyes tervek. illetve programok környezeti 
vizsgálatáról" szóló 2/2005. (l.11.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján Igazgatóságunk 
nem szerepel a környezet védelméért felelős szervek felsorolásában. 

A vízgazdálkodási érdekek érvényesítése céljából, a fentieken kívül, az alábbiakban felsorolt 
jogszabályok előírásainak betartására hívjuk fel a figyelmet: 

„a környezet védelmének általános szabályairór' szóló 1995. évi LIII. Törvény; 
„a vízgazdálkodásról" szóló 1995. évi LVII. Törvény (V. fejezete) 
„a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX Törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról" szóló 58/2013. (11.27.) Korm. rendeletben foglaltakra. 
„a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk 
egyes szabályairóI'' szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVm rendelet. 
„a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk 
egyes szabályairól" szóló 10/2010. (VIII.18) VM rendelet 
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„a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges 
határértékekről és a szennyezések méréséről" szóló 6/2009 (IV. 14.) KvVM - EüM -
FVM együttes rendelet. 

A véleményezésre készült terveket, dokumentációkat elegendő CD-n megküldeni 
Igazgatóságunk részére. 

A rendezési tervek véleményezési eljárásaiban továbbra is részt kívánunk venni. 

Budapest, 2016. augusztus 9. 

Üdvözlettel: 
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Ügyiratszám: PE/KTF/30228-1/2016. Tárgy: Duna-parti építési szabályzat (DÉSZ) V. 

ütem és KÉSZ Budapest Ill. kerület, Duna 

- Budapest Ill. kerület közigazgatási 

határa - Királyok útja - Pünkösdfürdő utca 
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Mártonffy Miklós úr részére 

főosztályvezető 

Hiv. szám: 

Melléklet: 

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 

Városépítési Főosztály 

Budapest 

Városház u. 9-11. 

1052 

FPH059/622-7/2016 

Tisztelt Főosztályvezető Úr! 

Duna-parti épitési szabályzat (DÉSZ) V. ütem és KÉSZ Budapest Ill. kerület, Duna - Budapest Ill. 

kerület közigazgatási határa - Királyok útja - Pünkösdfürdő utca - Kossuth Lajos üdülőpart -

Nánási köz - Nánási út - Gázgyár utca - Ángel Sánz Briz út - Gróf Eszterházy János rakpart -

Serfőző utca - Lajos utca - Tél utca -Árpád fejedelem útja - Szépvölgyi út által határolt területre 

vonatkozó épitési szabályzat készítése tárgyában 

a környezetvédelmi és természetvédelmi feladat- és hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatal (a 

továbbiakban: Kormányhivatal) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfe;Jesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2012. (Xl. 8.) Korm. 

rendelet] 37. §, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (111. 30.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdése c) pontja alapján 

az eljárás további szakaszaiban részt kíván venni. 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12. 
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A környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró Kormányhivatal az alábbi előzetes 

véleményt adja: 

Táj- és természetvédelmi szempontból: 

Tárgyi terület határos az európai közösségi jelentöségü természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet], illetve az európai 

közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. 

(V. 11.) KvVM rendelettel kijelölt Duna és ártere (HUDl20034) elnevezésű jóváhagyott kiemelt 

jelentőségű természetmegőrzési területtel. 

A rendezés alá vont terület érinti az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényben 

lehatárolt országos ökológiai hálózat övezetét és a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendö 

terület övezetét. 

A rendezés alá vont terület egyedi jogszabály által kijelölt országos jelentőségű védett természeti 

területet és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 23. § (2) 

bekezdésében meghatározott ex lege védett természeti területet, illetve védett természeti értéket nem 

érint, valamint a barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről szóló 16/2009. (X 8.) KvVM rendelet 

által megállapított barlang felszíni védőövezetét sem érinti. 

Tájékoztatom továbbá, hogy a benyújtott előzetes tájékoztatási dokumentáció 2. számú Közlekedési 

infrastruktúra című tervlapján az Óbudai-szigetre (K-hídtól délre) vezető tervezett híd környezetében a 

partvonal mentén eurázsiai hódra (Castor fiber) vonatkozó adatok állnak rendelkezésre. Az eurázsiai hód 

pontos előfordulásával kapcsolatban a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság tud további tájékoztatást 

adni. 

A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés alapján „A Natura 2000 területek lehatárolásának 

és fenntartásának célja az azokon található, az 1-3. számú mellékletben meghatározott fajok és a 4. 

számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, 

fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti 

állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása." 

Továbbá felhívom a figyelmet, hogy a Tvt. 5. § (1) bekezdése értelmében „Minden természetes és jogi 

személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek 

érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások 

megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot 

helyreállításában." 

A Tvt. 7. § (2) bekezdés e) pontja alapján a település-, a területrendezés és fejlesztés, különösen a 

területfelhasználás, a telekalakítás, az építés, a használat során kiemelt figyelmet kell fordítani a 
természeti értékek és rendszerek. a tájképi adottságok és az egyedi tájértékek megőrzésére." 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Föosztály 
1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12. 

Telefon: (06-1) 478-4400 Fax: (06-1) 478-4520 
E-mail: kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest 
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Levegőtisztaság-védelmi, hulladékgazdálkodási, valamint zaj- és rezgésvédelmi szempontból a 

Kormányhivatal az előzetes megkereséssel kapcsolatban észrevételt nem tesz. 

Környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból alapvető jogszabályok, amelyekben foglaltak 

érvényre juttatása a településrendezési eszközök készitése során meghatározó jelentőséggel bir: 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény. 

A területek biológiai aktivitásértékének számitásáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet. 

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény. 

A területfejlesztésről és a területrendezésröl szóló 1996. évi XXI. törvény. 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény. Kapcsolódó szabályozás: a tervek készítése 

során különösen figyelemmel kell lenni az e törvényben meghatározott önkormányzati feladatokra 

(33-37. §). 

Figyelembe kell venni a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, az építési és 

bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes 

rendelet, valamint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 

szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet előírásait. 

Hulladékgazdálkodási szempontból speciális szabályozást tartalmaz az egyes 

hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 

246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet, a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki 

követelményeiről szóló 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet, és a nem emberi fogyasztásra szánt 

állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 

45/2012. (V. 8.) VM rendelet. 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet. 

A tervek készítése során figyelembe kell venni a földtani közeg és a felszín alatti víz 

szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről 

szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletet. 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XI 1. 23.) Korm. rendelet 10-13. §-ban meghatározottak 

alapján a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM 

rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza a terület légszennyezettségi zónába való besorolását. A 

zónák típusai a levegöterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező 

pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 5. sz. mellékletében, 

illetve a felosztás értelmezése a levegöterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források 

kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 

6/2011. (1. 14.) VM rendelet 9. sz. mellékletében található. 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 

rendelet, illetve a környezeti zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. 

(XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet. 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12. 

Telefon: (06-1) 478-4400 Fax: (06-1) 478-4520 
E-mail: kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest 

3 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



A megkeresés mellékleteként benyújtott előzetes tájékoztatás alapján az egyes tervek, illetve programok 

környezeti vizsgálatáról szóló 212005. (1. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat elkészítését 

környezetvédelmi, valamint táj- és természetvédelmi szempontból nem tartom szükségesnek. 

Kérjük a tervekben a táj- és természetvédelmi szempontból jelentős területek, értékek megóvására tett 

intézkedések megjelenését. A területhasználatot úgy kell meghatározni, hogy a természeti és táji értékek 

megőrzése a település teljes területén biztosítható legyen. A területhasználat meghatározásánál ügyelni 

kell arra, hogy ezen területek természeti és tájképi értéke ne sérüljön. Kérjük a szabályozási terv 

készítése során a táj- és természeti adottságokat figyelembevevő szerves településfejlesztés 

megvalósítását, a táj képének kedvező irányba történő befolyásolását, a tervezett fejlesztések, 

elképzelések olyan módon történő megtervezését, hogy a táj jellege, esztétikai, természeti értékei, a 

tájra jellemző természeti rendszerek, és egyedi tájértékek megóvása biztosítható legyen. 

A tervek készítése során a környezetvédelmet, táj- és természetvédelmet érintő kérdésekkel 

kapcsolatban a Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya egyeztetés céljából 

szívesen áll a tervezők rendelkezésére. 

Az elkészült terveket elegendő digitalis formátumban, az üqyiratszámra hivatkozva benyújtani a Pest 

Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya részére. 

Budapest, 2016. augusztus 1. 

Kapják 

Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott 

nevébe~m~ijásából: 

Papp Lajosné 

osztályvezető 

1. Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztály 

(1052 Budapest, Városház utca 9-11.) 
TV 

2. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság - tájékoztatásul HK - DINPI 
3. Irattár 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10·12. 

Telefon: (06-1) 478-4400 Fax: (06-1) 4 78-4520 
E·mail: kozepdunavolgyi@zo!dhatosag.hu Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest 
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Országos Atomenergia Hivatal 

V- <'.ol~. o(.:Jc, 
1539 Budapest 114, Pf. 676 

Telefon: (1) 436-4801 
Telefax: (1) 436-4804 

E-mail: haea@haea.gov.hu 
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Dr. Szeneczey Balázs 
főpolgármester-helyettes 

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 
Városépítési Főosztály 
1052 Budapest, Városház utca 9-11. 

OAH-2016-01744-003712016 CAL) 

Ügyintézőnk: 

Ügyintézőjük: 

Számuk: 

Gábor Anita, 
Lovas Sándor 

Pártos Judit 

FPH059/622-7 /2016 

Tárgy: Válasz az előzetes értesítésre a Duna-parti építési szabályzat (DÉSZ) V. 
ütem és a Budapest Ill. kerület Kerületi Építési Szabályzata (Duna -
Budapest Ill. kerület közigazgatási határa - Királyok útja - Pünkösdfürdő 

utca - Kossuth Lajos üdülőpart - Nánási köz - Nánási út - Gázgyár utca -
Ángel Sanz Briz út - Gróf Eszterházy János rkp. - Serfőző utca - Lajos utca -
Tél utca - Árpád fejedelem útja - Szépvölgyi út által határolt terület) 
megalkotásának eljárásában 

Tisztelt Főpolgármester-helyettes Úr! 

Az Országos Atomenergia Hivatalnál (OAH) 2016. július 7-én érkeztetett, fenti 
számú levelével előzetes tájékoztatást adott részünkre a Fővárosban aktuális 
tárgyi egyeztetések megindításáról, egyidejűleg kérte kapcsolódó 
adatszolgáltatásunk és nyilatkozatunk jogszabályi előírások szerinti megadását. 

Az OAH alapvető és más további feladatkörét az atomenergiáról szóló 1996. évi 
CXVI. törvény 17. §-a, a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági 
követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. 
(Vll.11.) Korm. rendelet előírásai, valamint további jogszabályok és más 
rendeletek határozzák meg. 

Az OAH részére a megkereséssel összefüggő véleményezői jogkört a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: EljR.) 37. 
§ (4) bekezdés b) pontja, továbbá a 9. melléklete biztosítja. 

Az EljR. 9. mellékletében az OAH "érintettség esetén" kiegészítő megjegyzéssel 
szerepel, amelyhez a melléklet táblázatának „Adatszolgáltatás témaköre" című 
rovata az OAH részére előírási szempontokat nem tartalmaz. 
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A küldött megkeresésére válaszolva tájékoztatom, hogy a tárgyi tervezési terület 
30 kilométeres körzetében két nukleáris létesítmény, az MTA Energiatudományi 
Kutatóközpont kutatóreaktora és a Budapesti Műszaki Egyetem oktatóreaktora; 
valamint a Püspökszilágy határában található Radioaktív Hulladék Feldolgozó és 
Tároló (RHFT) létesítmény üzemel. 

Felhívom figyelmét, hogy a reaktorok és a radioaktívhulladék-tároló 30 km-es 
körzete felügyelt terület, amelyen az egyes feladatokat a nukleáris létesítmény és 
a radioaktívhulladék-tároló biztonsági övezetéről szóló 246/2011. (Xl. 24.) Korm. 
rendelet előírásai szabályozzák. 

Fentieken túl, figyelemmel az EljR. 37. § (4) bekezdés b) pontjába foglaltakra, a 
küldött értesítés alapján az OAH egyedi követelményeket és elvárásokat nem 
állapít meg, vonatkozó atomenergetikai ágazati elhatározásokat - azok 
hiányában - nem ismertet. 

Tájékoztatom továbbá, hogy az egyeztetési eljárás következő szakaszaiban részt 
kívánunk venni, a véleményezési dokumentációt elektronikus adathordozón 
kérjük megküldeni! 

Budapest, 2016. július 29. 

Üdvözlettel: 

Kapják: 
1. Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztály 
2. Irattár 
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ügyiratszám: BP-01/07/02116-2/2016 
Ügyintéző: Sajti Zsuzsanna 
Telefon: 795 9017 
E-mail cím: sajti.zsuzsanna@01kh.bfkh.gov.hu 
hivatkozási szám: FPH059/622-7/2016 

Szeneczey Balázs dr 
Főpolgármester-helyettes 

Budapest Főváros Önkormányzata 

Budapest 
Városház utca 9-11. 
1052 

Tisztelt Főpolgármester-helyettes Úr! 

Tárgy: Duna-parti épitési szabályzat V. ütem és 
KÉSZ Budapest Duna - Ill. kerület közigazgatási 
határa - Királyok útja - Pünkösdfürdő u. -
Kossuth Lajos üdülöpart - Nánási köz - Nánási út 
- Gázgyár u. - Angel Sanz Briz út - Gróf 
Eszterházy János rakpart - Serfözö u. - Lajos u. -
Tél u. - Arpád fejedelem útja - Szépvölgyi út által 
határolt terület - előzetes véleményezése 

Köszönettel vettem a Duna-parti építési szabályzat {DÉSZ) V. ütemére vonatkozó terv egyeztetési 
eljárása során az előzetes tájékoztató dokumentáció megküldését. 

A szabályzat készitése egyeztetési eljárásának előzetes tájékoztatási szakaszában a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekr61 szóló 314/2012. (Xl. 8.) kormányrendelet 
(továbbiakban Kormányrendelet) 37. § (4) b) felhatalmazása alapján, az FPH059/622-7/2016. számú 
megkeresésére a következő tájékoztat~st adom. 

A településrendezési eljárás további szakaszaiban hatóságom részt kíván venni. A véleményezési 
dokumentáció megküldését elektronikus adathordozón kérjük. 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény {Kötv.) 71. § (1) szerinti örökségvédelmi 
központi, közhiteles hatósági nyilvántartás adatait a Forster Központ adatszolgáltatása szerint kell a 
tervezés során figyelembe venni. 

A nyilvántartási adatok felhasználásával a szabályzat alátámasztó munkarészeként komplex értéktérkép 
készltése szükséges az országos és a helyi védett értékeket feltüntetésével. 

A Duna-parti építési szabályzatban rögziteni szükséges, hogy a védett területen tervezett beruházásokat 
az örökségvédelmi engedélyezés szabályainak megfelelően lehet végezni. A műemléki érték védelmével 
kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (Ill. 11.) Korm. rendelet 2 4. § (3) bekezdése szerint a 

, .. 
vJ 
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földmunkával járó beruházásokkal a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet, a nyilvántartott tájképi 
jelentőségű régészeti lelőhelyet és az eredeti összefüggéseiben megmaradt, helyben és fizikai 
éllapotromlás nélkül megőrzendő régészeti emléket el kell kerülni. A Kötv. 13. § (1) értelmében védetté 
nyilvánított régészeti lelőhelyen nem lehet olyan tevékenységet folytatni, amely a lelőhelynek akár 
részleges állapotromlását eredményezheti. 

Tájékoztatom, hogy a kulturális őrőkség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 85/A. § szerint 
örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni a település településfejlesztési koncepciójának 
kidolgozása során. Ha a településfejlesztési koncepció készítésekor nem készült, vagy a rendezés alá 
vont területre nincs örökségvédelmi hatástanulmány, vagy van, de az tíz évnél régebbi, akkor azt a 
rendezés alá vont területre el kell készíteni. Nem kell örökségvédelmi hatástanulmányt készíteni, ha az 
Étv. 8. § (2) bekezdése szerinti véleményezési eljárásban az illetékes államigazgatási szerv véleménye 
szerint a rendezés alá vont terület örökségvédelmi szempontból nem érintett. Az örökségvédelmi 
hatástanulmányban megfogalmazott értékvédelmi terv szerint kell meghatározni az örökségvédelemmel 
érintett területekre vonatkozó településfejlesztési és településrendezési eszközöket. 

A tervezés során kérem fentiek szíves figyelembevételét. 

Budapest, 2016. július 22. 

Erről értesül: 
címzett 
BFKH 1. ker. Hivatal - Előadó, Irattár 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 
1012 Bp. Logodi u. 38-40., 1536 Bp. Pf.: 256. 
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Válaszlevelükben kérjük, hivatkozzanak iktatószámunkra. 

Budapest Főváros Önkormányzata 
Városfejlesztési Főpolgármester-helyettes 
Szeneczey Balázs dr. 
főpolgármester-helyettes 

Budapest 
Városház u. 9-11. 
1052 

Tisztelt Főpolgármester-helyettes Úr! 

Az. Önök által Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 
Főosztály Útügyi Osztályhoz a fenti hivatkozási számon küldött, a tárgyi területre készülő szabályozási 
terv módositással kapcsolatos megkeresésre az alábbi előzetes tájékoztatást adjuk. 

A területre vonatkozó DÉSZ és szabályozási terv közlekedési munkarészeinek a Budapesti TSZT-ben és 
az FRSZ-ben foglaltakkal összhangban kell lenniük, továbbá a közlekedési munkarészek tervezésénél 
ajánlott az ÜT 2 - 1.218 útügyi műszaki előirásokban foglaltak figyelembevétele. 

A tervezési területet határoló utak közül a Nánási út, a Királyok útja (Nánási úttól a Pünkösdfürdő utcáig), 
az Ángel Sanz Briz út, az Árpád fejedelem útja, valamint a Slachta Margit rakpart 1. és II. rendű főutak, 
melyeknek az OTÉK szerint előirt szabályozási szélessége 40 m. A Királyok útja a Pünkösdfürdő utcától 
a városhatárig gyűjtő út, melynek OTÉK szerint előírt szabályozási szélessége 22 m. Ezek hiányában a 
keresztmetszeti elemek helyszükségletét a távlati forgalmakra méretezett mintakeresztszelvények 
alapján kell meghatározni. A főutak meglévő szabályozását nem lehet csökkenteni. 

A Pók utca vonalában a körvasút menti körút Ill. kerületi szakaszának, és annak részeként az Aquincumi 
hídnak, mint 1. rendű főútnak fejlesztése, az Ángel Sanz Briz út északi folytatásaként pedig gyűjtőút 
fejlesztése tervezett, melyeknek az OTÉK szerint előírt szabályozási szélessége 40 m, ill. 22 m. A 
tervezett fő- és gyűjtőút fejlesztés és kapcsolatainak helybiztosltása szükséges. 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Föosztály 
Útügyi Osztály 

1033 Budapest, Mozaik u. 5. -1300 Bp., Pf.: 91. -Telefon: +36 (1) 473-3500 - Fax: +36 (1) 430-2712 
E-mail: ut-buda@nkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu 
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*10000617 40289* Készült az állami alapadatok felhasználásával.



A szükséges közlekedésfejlesztéseket a tervezett funkciókból számitható forgalomnövekmények alapján 
kell meghatározni. 

·A tervezési ·területet határoló területekre készített vagy készülő szabályozási tervekkel a közlekedési 
hálózatok tekintetében szükséges egyeztetni. 
A tervezett új létesitmények megközelítési lehetőségeit a forgalombiztonsági követelmények 
figyelembevételével kell megtervezni. Az 1. rendű főutak felé új útcsatlakozás vagy kapubehajtó 
közvetlenül nem létesithetö. Egyebekben új útcsatlakozás, kapubehajtó a „Közutak melletti ingatlanok, 
kiszolgáló létesitmények útcsatlakozásá"-ról szóló ÚT2-1.115:2004 számú útügyi műszaki előírásban 
foglaltak szerint alakítható ki. 

Jelenleg a terület tömegközlekedéssel ellátott, a forgalomnagyság függvényében célszerű vizsgálni az 
autóbusz megállóhelyek öbölbe helyezésének lehetőségét. 

A Gróf Esterházy József rakpart K-hídtól északra eső részén kerékpáros föhálózati elem létesítésének 
helybiztosítása is szükséges. 

Új építés, épületbővítés vagy funkcióváltás esetén az OTEK, az FRSZ és a kerületi parkolási rendelet 
szerinti parkolási igényeket telken belül kell biztosítani, lehetőség szerint törekedve a közterületek 
parkolás alóli felszabadítására. 
A tervezett funkciókra tekintettel a gyalogos-közlekedéssel különös gonddal kell foglalkozni. 
A terület tervezett beépítéséhez kapcsolódóan - az előzetes véleményünkben szereplőkön felül -
további közlekedésfejlesztések is szükségessé válhatnak. 

A tervezettekkel kapcsolatosan a Budapest Közút Zrt-vel szükséges egyeztetni. 

A szabályozási tervlapokon az utak, utcák szabályozási szélességeit fel kell tüntetni. A 
környezetalakítási javaslaton - a szabályozási terven megengedett maximális beépíthetőséget 

igazolva - kérjük ábrázolni az épületek személy- és gazdasági bejáratait, a telkeken a - maximális 
beépítést kiszolgáló - parkoló- és garázsféröhelyeket, illetve azok alapterületei!. 
Az építési szabályzatban a közutak tervezési osztályba sorolását is a kezelőkkel egyeztetve rögzíteni 
kell. 

A hivatkozott törvényi felhatalmazás alapján ezúton nyilatkozunk arról, hogy a továbbiakban részt 
kívánunk venni a véleményezési eljárásban. 
Véleményünk kialakításához - a szabályozási terven és a helyi építési szabályzaton túlmenően - a 
közlekedés szakági alátámasztó munkarészeket (forgalmi és parkolási vizsgálatok, a javasolt útvonalak 
keresztszelvényei, a környezetalakítási javaslat, a terület jelenlegi és távlati közúthálózati és 
tömegközlekedési rendszerét bemutató átnézeti helyszínrajz) számunkra megküldeni sziveskedjenek. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a tervre vonatkozó véleményünket kizárólag papír alapú 
dokumentáció vizsgálata alapján tudjuk megadni. 

Kérem tájékoztatásunk szives tudomásulvételét. 

Budapest, 2016. július 21. 

dr. György István kormánymegbízott megbízásából: 

Üdvözlettel 
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Balassa Bálint 
osztályvezető l. 
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Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 
Városépítési Főosztály 

1052 Budapest 
Városház utca 9-11. 

VÉGZÉS 

" 
LA. 

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztály hivatkozott számú megkeresésével 
kapcsolatban, amelyben a Duna-parti építési szabályzat (DÉSZ) V. ütem és KÉSZ Budapest Ill. 
kerület, Duna - Budapest Ill. kerület közigazgatási határa - Királyok ú~a - Pünkösdfürdő utca -
Kossuth Lajos üdülőpart - Nánási köz - Nánási út - Gázgyár utca - Angel Sanz Briz út - Gróf 
Eszterházy János rakpart - Serfőző utca - Lajos utca - Tél utca - Árpád fejedelem útja - Szépvőlgyi 
út által határolt területére vonatkozó terv előzetes vizsgálatával kapcsolatosan kérte Osztályunk 
véleményét, 

HA·TÁSKÖRHIÁNYT ÁLLAPÍTOK MEG·. 

E döntés ellen nincs helye fellebbezésnek. 

INDOKOLÁS 

A Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztálya megkeresést kapott a rendelkező 
részben szereplő ügyben. Tekintettel arra, hogy az eljárásban a 314/2012. (XII. 8.) Kormányrendelet 
9. melléklete értelmében a talajvédelmi hatóság nem vesz részt, a fentiek szerint döntöttem, vagyis 
hatásköröm hiányát állapítottam meg. 

A végzést a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályiról szóló 2004. évi CXL. 
törvény 30.§ b) pontja alapján, a 45. A § (2) - (3) bekezdésben, továbbá a 71. § (1) bekezdésben 
leírtak figyelembe vételével hoztam meg. A jogorvoslati lehetőséget a Kel 98. § (2) bekezdés alapján 
zártam ki. 

Talajvédelmi szempontból nem tartjuk szükségesnek környezeti értékelés készítését. 

Budapest, 2016. július 26. ~e\ Kor~~"""' 
e<b ~\ 
~ 8 ~. \ Dr. Tarnai Richárd 
~ ··· ~ ~ kormánymegbízott 

o. €; evében ~s megbtásából: 

, ,,5\ nv(; 
49. /. Tóth Ágoston 

osztályvezető ( 

Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály 
Növény- és Talajvédelmi Osztaly 
1135 Budapest, Lehel u. 43-47. 

E-mail: nto@pest.gov.huWeb:http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest 
*1000060779875* Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Kérem, levelében hivatkozzon ügyiratszámunkra! 

Dr. Szeneczey Balázs 
Főpolgármester-helyettes 

Budapest Főváros Önkormányzata 
Budapest, Városház utca 9-11. 
1052 

Tisztelt Főpolgármester-helyettes Úri 

Köszönettel vettem tárgy szerinti Duna-parti építési szabályzat (továbbiakban: DÉSZ) V. ütemének ké
szítésére vonatkozó megkeresését, melyre hivatkozott számú levele alapján a településfejlesztési kon
cepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet (a további
akban: Trk) felhatalmazása alapján az alábbi, Trk 37. § (4) bekezdés b) pont szerinti véleményt adom. 

1. Általános eljárási és tartalmi követelmények 

A településrendezési eszköz készítése a Trk tartalmi és eljárásjogi előírásainak figyelembe vételével 
történhet. A szabályzat készítése során az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény (a továbbiakban Étv.) és az országos településrendezési és építési követelményekről 
szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban OTÉK) településrendezési eszközökre vonat
kozó szakmai előírásait is figyelembe kell venni. 

2. A rendelet készítésével kapcsolatban az alábbiakra hívom fel a szíves figyelmét 

A tervezetnek a magasabb szintű jogszabályokkal és tervekkel, ezen belül kiemelten a Budapesti Agg
lomeráció Területrendezési Tervében foglaltakkal összhangban kell lennie, valamint Budapest Föváros 
Településszerkezeti Tervében (a továbbiakban: TSZT), illetve a Fővárosi Rendezési Szabályzatban (a 
továbbiakban: FRSZ) foglalt követelményeknek meg kell felelnie. 

A Trk 19 §alapján: 
„ 19/A. § (1) A Duna-parti építési szabályzat a fővárosi településszerkezeti tervvel és a fővárosi rendezési 
szabályzattal összhangban készül. Eltérés igénye esetén a fővárosi településszerkezeti terv és a fővá
rosi rendezési szabályzat módosításáról előzetesen kell dönteni. 
(2) A Duna-parti építési szabályzatot a fővárosi önkormányzat közgyűlése állapítja meg. 
(3) A Duna-parti építési szabályzat mellékletét képezi az 1 :4000 vagy annál nagyobb méretarányú sza
bályozási terv. 

Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyele·• '"" 2 ---·~i.. 

Építésügyi osztály székhely~: 1056 Budapest. Váci u. 62·64.; telephelye: 1014 Budapest l/llm/'IDjjlíljjmjjlíljj~j/mlil/11"/l'fil/lmlMmj'l/jj/ 
Postac1m:1364Budapest,Pf.:234-Telefon:+36(1)485-6945 m5! lli m lli ~ rn~ llWWJ llrnfil 
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(4) A Duna,parti.építési szabályzat a Duna fömedrével közvetlenül határos telkek és a Margitsziget terü-
letér~ készOI. · · 

(5) A szabályozási terven -tájékoztató jelleggel - legalább egy telek mélységben be kell mutatni a szom
szédos környezet jellemzöit is." 

Az Étv. 16.§ (2) bekezdése a településrendezési eszköz készítését, módosítását településtervezési 
jogosultsághoz köti. 

A Trk 13. § (1) bekezdése szerint „A szabályozási terv a településszerkezeti tervvel összhangban ké
szül, az állami ingatlan-nyilvántartási alaptérkép felhasználásával, a szabályozási tartalomnak megfelelö 
méretarányban." 

Az Étv 2. § 11. pont előírása alapján a Duna-parti építési szabályzat helyi építési szabályzat, így a Trk. 
alábbi előírásai hatályosak készítésére. 

A Trk. 11. § (7) bekezdése szerint „A helyi építési szabályzat részletes tartalmi követelményeit - figye
lemmel a 13. § (3) bek.ezdésében foglaltakra is - az 5. melléklet tartalmazza." 

Trk 14. §szerint- „A településrendezési eszközöket a 6. melléklet szerinti jelmagyarázat alkalmazásával 
kell elkészíteni, amelynek elemei tovább bővíthetők." 

3. Az egyeztetési eljárásra és az elfogadásra vonatkozó követelmények: 

Tárgyi településrendezési eszköz egyeztetése és elfogadása a Trk. VI. fejezetében foglalt egyeztetési és 
elfogadási eljárási szabályok szerint történhet. \ 
28. § szerint: 
„(2) Koncepció, stratégia, településrendezési eszköz vagy azok módosítása véleményezési eljárás lefoly
tatása nélkül nem fogadható el, kivéve a magasabb szintű jogszabály rendelkezésének változása miatti 
ellentétes - helyi önkormányzati - előírás hatályon kívül helyezése esetén. 
(3) A lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel történő 
véleményeztetés a helyi adottságoknak megfelelően, a feladat jellegének figyelembevételével a partner-
ségi egyeztetés szabályai szerint tört~nik." ] 

Felhívom a figyelmét arra, hogy - az Etv. 8. § (4) bekezdésében foglaltak szerint - a főpolgármester gon-

doskodik 1 

• a településrendezési eszközök nyilvánosságáról, 

• amennyiben ennek az információtechnológiai feltételei fennállnak, a településrendezési eszközök
nek az önkormányzat honlapján való közzétételéröl is, 

• az egyes ingatlanokkal kapcsolatos településrendezési követelményekről adandó tájékoztatásról. 
Tárgyi településrendezési eszköz egyeztetési eljárása a Trk.- ban meghatározott teljes eljárással törté
nik. 
A Trk. 36.§ - ban foglaltak alapján a teljes eljárás: 

• előzetes tájékoztatási, 
• véleményezési, 
• végső szakmai véleményezési, és 

• elfogadási és hatálybaléptetési szakaszból áll. 
Az egyes eljárási szakaszokat a Trk. 37.§-40.§ és a 43.§ - előírásaiban foglalt követelmények szerint kell 
lefolytatni. 
Trk 38. § (2) bekezdés: „A véleményezési szakaszt a polgármester/főpolgármester kezdeményezi. A 
polgármester/főpolgármester az elkészült tervezetet véleményezteti 
a) a partnerekkel, a partnerségi egyeztetésben rögzítettek szerint, 
b) az eljárásban való részvételi szándékáról nyilatkozó államigazgatási szervvel" 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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A szabályozás fontos eleme a Trk. 39. § - ban foglalt a véleményezési szakasz lezárást szolgáló köz
gyűlési/képviselő-testületi döntés. A véleményezést követöen a beérkezett véleményeket, illetve 
amennyiben szükséges, a jegyzökönyvet ismertetni kell a képviselö-testülettel, amelyek elfogadásáról 
vagy el nem fogadásáról a Képviselö-testület dönt. 

A Trk 43. § (1) bekezdésében foglaltak alapján tárgyi településrendezési a közlést követö 15. napon, de 
legkorábban az elfogadástól számított 30. napon léptethető hatályba. 

Településrendezési eszköz az OTÉK-ban megállapított településrendezési követelményeknél megenge
döbb követelményeket az OTÉK 111. §-ban meghatározottakon túl akkor határozhat meg, ha ahhoz az 
állami föépitész záró szakmai véleményében hozzájárul. 

Felhívom a figyelmet a Trk. 34. § - ban foglaltakra, miszerint: 
"Az államigazgatási szervet az eljárás során adott véleménye - a településrendezési eszköz szabályozá
si körében - köti. 
Azt az érdekeltet, aki 

a) az eljárás során az eljárási szabályokban meghatározott határidön belül nem adott - állam
igazgatási szerv esetében jogszabályon alapuló - véleményt, 
b) az egyeztetö tárgyaláson szabályos meghívás ellenére nem vett részt, vagy 
c) aki az egyeztetö tárgyaláson nem képviselteti magát és levelében nem jogszabályon alapuló 
véleményének fenntartását jelzi, 
az adott eljárási szakaszban kifogást nem emelö véleményezönek kell tekinteni." 

Tájékoztatom, hogy az Étv. 8.§- ban foglaltak alapján államigazgatási szerv a jogszabályban meghatáro
zott, a településrendezési eszköz elkészítéséhez, illetve megállapításához szükséges adatszolgáltatás
ért, valamint a (2) bekezdés szerinti jogszabályban meghatározott véleményezési eljárásban a vélemé
nyezésért és az egyeztetö tárgyaláson való részvételért díjat nem számíthat fel. 

A DÉSZ elfogadási, jóváhagyási eljárásában a fövárosi és az érintett kerületi önkormányzat között szo
ros együttműködés szükséges, ennek hiányában bizonytalanná válhat a hatályba lépés. A Trk átmeneti 
rendelkezései az alábbi elöirásokat tartalmazzák: 

A Trk 46. § 
(3) Az (1) bekezdés szerinti kerületi településrendezési eszköz (2) bekezdés b) pontba) alpontja szerint 

2016. december 31-ig módosítható, amennyiben 
a) a településrendezési eszköz egyeztetése 2015. december 31-én folyamatban volt, és egyeztetése 

során legalább a véleményezési szakasz kezdeményezése megtörtént, vagy 
b) a településrendezési eszköz módosítása a 32. § (6) bekezdése szerint indokolt." 

"32. § (6) A településrendezési eszköz egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történik, amennyiben a 
településrendezési eszköz készítése vagy módosítás 
a) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentöségü beruházások megvalósításának gyorsitásáról 

és egyszerüsitéséröl szóló törvény hatálya alá tartozó ügy tárgyát képezö építési beruházás megva
lósítása miatt indokolt, 

b) a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett településen a veszély
helyzet következményeinek a felszámolása vagy a további, közvetlenül fenyegetö veszélyhelyzet 
megelözése miatt indokolt, 

e) magasabb szintű jogszabályi változás átvezetése, érvényesítése, valamint jogszabályi harmonizáció 
érdekében történik, vagy 

d) elírás javítása, rajzi feldolgozásból, méretarányból adódó pontatlanság javítása érdekében történik." 

Fentiek alapján a kerületi önkormányzatnak a hatályos kerületi építési szabályzat (a továbbiakban: 
KVSZ), vagy kerületi szabályozási terv (a továbbiakban: KSZT) területi hatályát módosítania kell a DÉSZ 
által érintett telkekre egyidejűleg, ill. azonos idöpontra a közgyűlési rendelet hatályba léptetésével, hogy 
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a Trk. 11. § (2) bekezdésének előírása - „egy adott területre csak egy helyi építési szabályzat állapítható 
meg" - betartható legyen. 

A hatályba léptetés összehangolásának hiányában jogbizonytalan helyzet állhat elő. A hatályos KVSZ
ek, KSZT-k tartalma is összhangba hozandó a Duna-parti építési szabályzattal, de módosításuk csak 
jogharmonizáció keretében oldható meg, tárgyalásos eljárással. A DÉSZ, mint a főváros önkormányzata 
által alkotott HÉSZ, nem magasabb szintű jogszabály, így nem egyértelmű, hogy Trk 32. § (6) c) előírá
sában szereplő jogharmonizációba beleérthető-e. 

Felhívom szíves figyelmet arra, hogy a kerületek 2016. december 31-ig módosíthatják a hatályos KVSZ
t, és KSZT-t a Trk 46. §hivatkozott előírásai szerint. 

A Duna menti kerületekben jelenleg hatályos KVSZ-k, KSZT-k területi hatálya a Duna tengelyében lévő 
kerülethatárig terjed. A Trk szerint készülő kerületi új építési szabályzatok területi hatálya ugyancsak 
addig tarthat, de úgy, hogy a DÉSZ által érintett teleksor kimarad, mivel arra a DÉSZ vonatkozik. A Duna 
menti teleksor és a Duna használatára vonatkozó rendelkezések között, azaz a fővárosi és kerületi elő
írások között nem maradhat ellentmondás. 

Az előzőekben hivatkozott helyzet különösen fontossá teszi a szabályzatok készítése közötti ütemezést, 
valamint a tartalmi összhang megteremtését, továbbá a Trk 33. § előírásaiban szabályozott eljárások 
irányítását. 

4. Jogszabályon alapuló és egyéb szakmaí észrevételek a megküldött tájékoztatóval kapcsolat
ban 

A DÉSZ tervezés megkezdésének és folytatásának nincs jogszabályi akadálya, és ütemekre is tagolható 
a tervezés térben és időben egyaránt, ugyanakkor a Duna-parti egy teleksor közigazgatási határonként, 
kerületenkénti tagolása nélkülöz minden városrendezési szakmai alapot. A korábban készült tanulmá
nyok, tervezetek a Duna parti részeket jellegzetességeik, helyzetük és szerepük alapján ésszerűen osz
tották fel, amelyek legfeljebb véletlenszerűen eshetnek egybe igazgatási határokkal. Legalább az egyes 
városszerkezeti szempontból összefüggő partszakaszok együtt tervezése szükséges. Az első teleksor 
önálló településrendezési eszközként kezelése a mögöttes területekkel való kapcsolatok, összefüggések 
nélkül már eleve aggályos, és a szakmai szempontokat nélkülöző, a további hosszanti tagolás igatgatási 
határok mentén pedig alapvetően megkérdőjelezhető. 1 

A megküldött Ill. kerületi tervezet egyúttal lefedi a Római-parti árvízvédelmi védmű kiemelt jelen
tőségű üggyé nyilvánításáról szóló 389/2012 (Xll.19.) Korm. rendeletben szereplő területet, mely
nek így az eljárásbeli helyzete nem egyértelmű. 

Kérem, szíveskedjen intézkedni a Duna szakaszok szakmai szempontból megalapozott területi tagolá
sának átgondolásáról, kialakításáról lehetőleg egy a DÉSZ teljes területére készülő, átfogó programterv 
alapján. 

Mint korábban a DÉSZ-szel kapcsolatban már jeleztük - miután nemrégiben megküldték a DÉSZ teljes 
területének vizsgálati munkarészét - ennek folytatásaként a DÉSZ területére koncepció-programterv 
készítését tartom szükségesnek a Duna-part egyes szakaszaira vonatkozó részletes terveket megelőző
en. A vizsgálat alapján és a készítendő programterv keretében a jellegükben elkülönülő Duna-part sza
kaszok szakmai szempontból megalapozott területi lehatárolása is megoldható lenne. Ugyancsak a prog
ramterv keretében meghatározhatóak lennének a szakaszonként pontosított célok, és a várható hatások, 
eredmények. 

Bár a TSZT és FRSZ hatályba lépett, azonban a Miniszter a záró véleményében átfogó felülvizsgálatot 
írt elő, amely jelenleg is folyamatban van. A DÉSZ egész területére készítendő programterv és a folya
matban lévő TSZT és FRSZ felülvizsgálat előnye lehet, hogy a két tervezés között az oda-vissza csato
lás egyszerűen megoldható lenne. A TSZT és az FRSZ felülvizsgálatának befejezését megelőzően nem 

1 
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támogatható a DÉSZ egy ütemének sem a jóváhagyása a településrendezési eszközök közötti evidens 
tartalmi összefüggések miatt. 

Az Étv. 2. § 11. pontjának elöirása alapján a DÉSZ helyi építési szabályzat. Helyi Építési Szabályzat (a 
továbbiakban: HÉSZ) az alábbi feltételekkel készíthető a Trk alábbi 11. § előírásai szerint: 
"11. § (1) A helyi építési szabályzat a településszerkezeti tervvel összhangban megállapítja - a táj, az 
épített- és a természeti környezet, valamint a környezeti elemek védelmével kapcsolatos területhaszná
lati korlátozásokkal, továbbá az egyes területek felhasználásával, az azokon való építés rendjével és 
intenzitásával kapcsolatos előírásokkal - a helyi építési követelményeket, jogokat és kötelezettségeket: 

a) a település teljes közigazgatási területére, 
b) az együtt tervezendő területekre, amelyek összességében a település teljes közigazgatási terüle

tét lefedik, vagy 
e) külön az együtt tervezendő területre vagy területekre, és külön az együtt tervezendő területen, te

rületeken kívüli közigazgatási területre. 
(2) Egy adott területre csak egy helyi építési szabályzat állapítható meg." 

A Trk 2. § szerinti fogalom magyarázatok: 
"2. együtt tervezendő terület: 

a) egy vagy több településszerkezeti egység, vagy 
b) legalább a sajátos használat szerint azonos, vagy a tervezett szabályozás szempontjából kap

csolódó telektömbök együtteséből álló, együttműködő összefüggő terület;" 
"10. településszerkezeti egység: a környezet sajátosságai, adottságai, karaktere szempontjából egy 

egységként kezelendő gyűjtőút vagy magasabb rendű út, vasútvonal, vízfolyás, természeti elem 
által határolt összefüggő településrész;" 

A Trk 19IA. §szerint 
.(4) A Duna-parti építési szabályzat a Duna fömedrével közvetlenül határos telkek és a Margitsziget terü
letére készül." 

A DÉSZ területére meghatározoít egy parti teleksor nem településszerkezeti egység, és n~m telektömb, 
így a DÉSZ területi lehatárolása nem egyeztethető össze a HÉSZ készítésére előírt feltételekkel, azaz a 
fenti előírások között nincs összhang. 

Városképi szempontból fontos a Duna mentén, a Dunán megjelenő kikötök, állóhajók és egyéb létesít
mények helye, mérete, kialakítása és látványa. Budapest egyik fö vonzerejét képező városkép védelme 
érdekében elvárható folyamatos, egyértelmű és a gyakorlatban jól használható szabályozás, melynek 
kialakítása a jelzett keretek között kétséges lehet. 

A fentiekben kifejtettek alapján felmerül a szakmai kérdés, hogy a legféltettebb városkép védelmét az 
összetett, sok hibalehetőséget rejtő bonyolult eljárások megfelelően szolgálják-e, és megfontolandó, 
hogy helyettük a TSZT és FRSZ előírásaiban ésszerűbben lehet-e a megcélzott szabályozást biztosítani. 

Kérem, szíveskedjen érdemi szakmai egyeztetésekkel elősegíteni a javasolt jogharmonizációs, rendezé
si javaslatokat. 

Jelen előzetes véleményem kialakításával egyidejűleg egyeztetést kezdeményezek a Miniszterelnökség 
építészeti és építésügyi helyettes államtitkárságával a DÉSZ-szel kapcsolatban felmerült kérdésekben. 

5. Nyilatkozat az eljárás további szakaszában való részvételről 

Tárgyi településrendezési eszköz egyeztetési eljárásának - mint a Trk 9. mellékletében meghatározott 
részvevő államigazgatási szerv - minden eljárási szakaszában részt kívánok venni. A véleményezési 
szakaszban a véleményem kialakításához az elkészítésre kerülő teljes dokumentáció megküldését ké
rem az alábbiak szerint: egy példányban olvasható léptékű, az alátámasztó munkarészeket is maradék
talanul tartalmazó dokumentáció papír alapú formátumban, valamint egy példányban cd-n. 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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6. Előzetes adatszolgáltatás, és a rendezési feladat ellátásához szükséges egyéb adatok 

A Trk 9. számú mellékletének 1. sora alapján a településrendezési eljárás során az állami főépítésznek 
nincs adatszolgáltatási kötelezettsége. 

7. Környezeti vizsgálat 

Az épített környezet védelme vonatkozásában az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatá
ról szóló 2/2005 (1.11.) Kormányrendeletben szabályozott vizsgálat szükségességéről a környezet és 
természetvédelmi államigazgatási szervek véleményét tartom mérvadónak. 

Kérem, fentiek szíves tudomásul vételét és tárgyi településrendezési eszköz egyeztetése és elfogadása 
során a Trk -ban meghatározott eljárási rend maradéktalan betartását, valamint a felvetett szakmai ja
vaslatok megfontolását, egyeztetésének biztosítását. 

Budapest, 2016. július 18. 

Tisztelettel: 

Erről értesü 1: 
1.) Címzett 

26 . ...-J 

Dr György István 
Kormánymegbízott megbízásából 

Dr. Sersliné Kácsi Margit 
Építésügyi osztályvezető - Állami Főépítész 

2.) Budapest Főváros Kormányhivatala, ÉÖHOTF Főosztály, Törvényességi Felügyeleti Osztály 
3.) Irattár 
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Vélemény Budapest X. kerület 
Kőbánya Kerületi Építési 
Szabályzatának készítésével 
kapcsolatban 

Iktatószám: FD/RR/NS/A/1803/1 /2016 
Hivatkozási szám: FPH059/622-7/2016 

Ügyinté ő: Monori Tibor 
BUDAPEST FŐVÁROS FÖPOLGÁílMESTI AI 

IVATAI. 

IKTATÓSZAM. -=lG~ 1.o 'G 

IKTATVA 2016 Júl 1 8, 
• MELLÉKLET ÜGYINTEzŐ ELŐZMÉNY 

Tisztelt Főpolgármester-helyettes Ur! fn.'.tos 
~- u.: 

Az. NKH Légügyi Hivatal (1675 Budapest Pf.: 41., a továbbia an: a atosag a 6. JU 1us 6. 
napján, Budapest Ill. kerület DÉSZ V. ütem és Ill. kerület Kerületi Építési Szabályzat Duna -
Budapest Ill. kerület közigazgatási határa - Királyok útja - Pünkösdfürdő utca - Kossuth 
üdülőpart - Nánási köz - Gázgyár u. - Ángel Sanz Briz út - Gróf Eszterházy János rakpart -
Serfőző u. - Lajos u. - Tél u. - Árpád fejedelem útja - Szépvölgyi út által határolt terület re 
vonatkozóan érkezett megkeresésével kapcsolatban tájékoztatja, hogy az épített környezet 
alakításáról és védelméról szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 8. § alapján az 
építési szabályzat e!kész'téséhez hozzájárul. 

A Hatóság a további egyeztetési eljárásban nem kíván részt venni. 

A Hatóság a megkeresés során az Étv. 8. §., valamint az országos településrendezési és építési 
követelményekról szóló 31412012. (Xl. 8.) Korm. rendelet 9. sz. mellékletének 10. pontja alapján 
járt el. 

Budapest, 2016. július 11. 

Farkas András légügyi elnökhelyettes nevében ~e'i> Kö0'0., .• , 
Cy 

~ ~ „{;',• 

~ E\ -:i:-

iJi ., !l~ J· 
J;ogközi G "r9"""Ö·_,__... 

építésügyi szakhatósági elöadó 

FELÜGYELETI FŐOSZTÁLY - REPÜLÖTÉRI ÉS REPÜLÉSVÉDELMI OSZTÁLY 
2220 Vecsés, Lincoln út 1. • 1675 Budapest, Pf.: 41. • telefon: +36 12735514 •fax: +36 29 354 224 2016 -07- 18 

• e~mail: caa@nkh.gov.hu 
www.nkh.qov.hu 

*1000061736259* Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Ügyiratszám: 10076/1/2016. 
Ügyintéző: Cseri Zoltán 
Telefon: 354-2950/262 

Dr. Szeneczey Balázs úrnak 
főpolgármester-helyettes 

Budapest Főváros Önkormányzata 

Budapest 
Városház utca 9-11 
1052 

Tisztelt Főpolgármester-helyettes Úri 

BUDAPEST FÓVÁROS 
KORJvlÁNYHIVATALA 

IKTATCSlÁM: 

IKT'1VA 2016 Júl 1 3, 

MELLfKL ~ 

, ____ J, '.s 

Tárgy: Duna-parti építési szabályzat V. ütem 
Hivatkozási szám: FPH059/622-7/2016 
Ügyintézőjük: Pártos Judit 

ELŐZMtNY 

Fenti számll megkere5ésében arról tájékoztatott hogy Budapest Főváros Önkormányzata megkezdte a 
Duna-.oar!J ~pítési szabályzat (DÉSZ) V ütem Budapest Ifi. kerület, Duna - Budapest Ifi. kerület 
közigazgatási haréra - Királyok útja - Pünkösdfürdő utca - Kossuth Lajos üdülőpart - Nánási köz -
Nánási út - Gázgyár utca - .4.ngel Sánz Briz út - Gróf Eszterházy János rakpart - Serfőző utca - Lajos 
utca - Tél utca - Árpád fe1edelem útja - Szépvölgyi út által határolt területére vonatkozó terv előzetes 
tájékoztacás1 szak.dszát. 

Megkeresésére, mint államigazgatási szerv a településfejlesztési koncepcióról. az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekrőf szóló 31412012. (Xl. 8.) Korm.rendefet (Trk.), továbbá a termőföld védelméről 
szóló 2007. évi CXXIX törvény ( Tfvt.) szerint előzetes tájékoztatásomat az alábbiakban ismertetem. 

A Tfvt. 1. §. (11 bekezdése szerint .,a törvény hatálya a termőföldre terjed ki" 

A Tfvt. 61B. § (1) bekezdése alapján: „Ha az ingatlanügyi hatóság a településrendezési eszközök, a 
településfejlesztési koncepció. illetve az integrált településfejlesztési stratégia elkészitése vagy azok 
módosítása tekintetében az egyeztetési eljárásban véleményező hatóságként működik közre, a 
termőföld védelmének érvényesítése érdekében érvényre kell juttatnia, hogy a beépítésre szánt területek 
kijelölése lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld 
igénybevételével történjen ( )" 

A fenti jogszabályon alapuló követelményt nem kell alkalmazni a kivett megnevezésű belterületi fekvésű 
ingatlanokra. 

A véleményezendő Budapest Ifi. kerület, Duna - Budapest Ifi. kerufet közigazgatási határa - Királyok 
útja - Pünkösdfürdő utca - Kossuth La1os üdüfőpart - Nánási kőz - Nánási út - Gázgyár utca - Ángef 
Sánz Briz út - Gróf Eszterházy János rakpart - Serfőző utca - Lajos utca - Tél utca - Árpád fejedelem 
útja - Szépvőfgyi út által határolt területrészen külterületi fekvésű mezőgazdasági nrűvelés alatt álló 
földrészletek, termőföldek nincsenek. 
A DÉSZ ki'.'C>igczása földvédelmi szakterületet érintő kérdéseket, földvédelmi jogszabólyC>n alapuló 
követelményeket nem érint 

Földhivatali Főosztály 
1051 Budapest, Sas utca 19. - Levélcím: 1243 Budapest, Pf. 719-Telefon: (+36 1) 354 2951 - Fax: 

E-mail· titkarsagvezeto@foldhiv.hu - Honlap: www foldhivatal.hu 

lll~ll!IMl~ll!llll llll~lllll~llll!llllll 
*1000061895297* 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Nyilatkozom arról. hogy a Főosztály. mint a termőföld mennyiségi védelme szakkérdésében határkőrrel 
és illetékességgel rendelkező államigazgatási szerv, termőföld érintettség hiányában az eljárás 
további szakaszában nem kíván részt venni. 

Egyben tájékoztatom, hogy az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 212005. 
(1. 11) Korm.rendelet 3. számú melléklet, II. 2. f) pont, fa}, fb), fd) alpontjai szerint a várható környezeti 
hatással, illetve a környezeti vizsgálattal kapc3olatos nyilatkozattételre a Főosztálynak nincsen 
hatásköre. 
A nyilatkozattételre a földvédelmi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala Xl. Kerületi 
Hivatalának van hatásköre és illetékessége. 
Álláspontom szerint termőföld érintettség hiányában a földvédelmi szempontok nem indokolják a 
környezeti vizsgálat elkészítését, de mérlegelés kérdése. hogy szükségesnek tartják-e a kerületi hivatal 
nyilatkozatának beszerzését. 

Előzetes tájékoztatásom a Trk„ valamint a Tfvt. földvédelmi rendelkezésein alapul. Föosztályom 
hatáskörét a Trk. 37. § (4) bekezdése, a Trk. 9 számú mellékletének 14. pontja, illetékességét a 
földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, 
továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szótó 37312014. (Xfl 31) Korm.rendelet 3. § 
(1) bekezdés a) pontja határozza meg. 

Melléklet: -

Budapest. 2016. Július 6. 

Dr György István kormánymegbizott megbizásából: 

2 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



"' • HEGYVIDtKI 
ÖNKORMÁNYZAT 

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 
Városépítési Főosztály 

Mártonffy Miklós 
főosztályvezető részére 

Budapest 

Városház utca 9-11. 
1052 

Tárgy: Duna-parti építési szabályzat (DÉSZ) V. ütem és KÉSZ Budapes Ill. 
kerület, Duna - Budapest Ill. kerület közigazgatási határa - Királyok 

útja - Pünkösdfürdő utca - Kossuth Lajos Üdülőpart - Nánási köz -

Nánási út - Gázgyár utca Ángel Sanz Briz út - Gróf Eszterházy János 
rakpart - Serfőző utca - Lajos utca - Tél utca - Árpád fejedelem 
útja - Szépvölgyi út á lta 1 - határolt területre vonatkozóan 

Tisztelt Főosztályvezető Úr! 

1 ·„ -.! . ~ -, , · · 1 ' -, , 1 1 · · ~ \ 1 ! L, i 1:11 1 l 1 , '-!_\ , H ! 1 f 1 

J1,d~.1r11ll életi 1 li\ .11.d 

\ 11 l< d!_! .' 1 !l • l' "· T (' 1 

Iktatási szám: Xlll-75734/-172016 

Hivatkozási szám: FPH059/622-8/2016 

Ugyintéző: Nemesházi Lászlóné 

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25. 

Telefon: 224-5900/269 mellék 

Fax: 224-5960 

e-mail cím: 11emeshaz1.laszlonecaihegyvidek.f1u 

\·VVV\V. hegvvi de K. ~1 u 

- - -~ 

BUbAt'f§i 1 t3vAr'o~ ,reöPol.dAl1M1~_1:1tron1 

~L IKTATÓS/i1.\1-p-_ _:_. s-1 2-c 1 L. 

IKTAIVA. 2016 AUG 2 3. 
MELLEKLET ÜGYIN íÉlŐ 

"?c-~v'\._.OC> 
ELŐZMÉNY 

~ -:}....Cl..:. t ' "'( 

Pokorni Zoltán Polgármester Úr részére címzett tárgyi levelére engedje meg, hogy mint az ügyben 
érintett alpolgármester én válaszoljak 

Köszönettel vettük megkeresését, melyben tájékoztat, hogy Budapest Főváros Önkormányzata 
megkezdte a Duna-parti építési szabályzat (DÉS/'.) Y ütem Budapest IIL kerület területére vonatkozó 
terv előzetes tájékoztatási szakaszát. 

A tervezési terület kerületünket közvetlenül nem érinti, ezért az eljárás további szakaszaiban nem 
kívánunk részt venni_ 

A folyamatban lévő tervezéssel kapcsolatban fontosnak tartjuk meg1egyezni, hogy a terület 
környezetvédelmi szempontból érzékeny területnek szánút, ezért a kerület számára is fontos 
környezetvédelmi, energiahatékonysági, közösségi közlekedési törekvéseket, fejlesztéseket 
minden szempontból támogathatónak az ehhez kapcsolódó távlati célokat a kerület céljainak is 
tekintjük_ 

Budapest Hegyvidék, 2016. július ,)S .„ 

---~ . 

.- -r-C 
Tiszteletteh · ·t> 

·~ 
) 

, ' 

, t1~ { br. Vá ziJ os 
~ 'alpolg. es er 

" 

11111111111111 ~11111111111111111111111 im 111111111111111 
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Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Budapest Főváros Xl. Kerület Újbudai Polgár e.!i11 ffl.@MföPOLGÁRMESTER 

iF Ó IÉ i? Il 1i" IÉ $ Z HIVATAL 
IKTATÖS/Á,\1 l'l 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41. 
Tel.: 372-4633 Fax: 372-4640 
Email: foepitesz@ujbuda.hu 

Előadó. 

Telefon: 

E-mail: 

Müller Júlia 

06 1 372-4509 

foepitesz@ujbuda.hu 

Budapest Főváros Önkormányzata 
Szeneczey Balázs dr. 
főpolgármester-helyettes 

Budapest 
Városház u. 9-11. 
1052 

Tisztelt Főpolgármester-helyettes Úr! 

Iktatószám: XVlll-49-9/2016 

Dátum: 

Tárgy: 

IKTATVA: 2016 AUG J1{iJ 
1 ,:.„ ,... . .,.. .·.„ 

ELŐZMÉNY 

Fenti témában írt megkeresését köszönettel vettem. Az eljárás folyamatában részt 
kívánunk venni, a dokumentációt elektronikus adathordozón kérjük. 

Maradok tisztelettel: 

Takács Víktor 
főépítész 

1111~ 111/i 11~ 11~ 11~ 111~ 11111 I~ lm I~ 11~ 11111111 
*1000060817757* Készült az állami alapadatok felhasználásával.



~~ 
Budafok-Tétény 

~sváros a nagyvárosb~„ 

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 

POLGÁRMESTER 

1221 Budapest, Városház tér 11. • Levelezési clm: 1775 Budafok 1 Pf.: 
109. Telefon: 229-2617 •Fax: 229-2697 

fc~~GtJrrJ h~VÁRDS FŐPOLGÁi„;,lfSlt!H E-mail: polgarmester@bp22.hu • www.bud . HIVATAL 
IKTATós,J,1:1 "!oj'L-10111'011 

1 

IKTATVA: 2016 AUG 0 2. 
Ügyiratszám: 3341-27/2016//IX 
Ügyintéző: Sipos Katalin MELLfKLET 1 ÜGYINTUŰ -

1 \~!l, 
~: 3/MfNY 

Hiv. szám.: FPH059 /622-8/2016. ~, v.._t;Uitv::. 
D ~'<J;\~10 „ „. 

UgymtezőJuk. Partos Judit 

Tárgy: Duna-parti építési szabályzat (DÉSZ) V. ütem és KÉSZ Budapest III. kerület, Duna -
Budapest Ill. kerület közigazgatási határa - Királyok útja - Pünkösdfürdő utca - Kossuth 
Lajos üdülőpart - Nánási köz - Nánási !Ít - Gázgyár utca - Ángel Sanz Briz út - Gróf 
Eszterházy János rakpart - Serfőző utca - Lajos utca - Tél utca - Árpád fejedelem útja -
Szépvölgyi út által - határolt területre vonatkozóan 

Budapest Főváros Önkormányzat 
Szeneczey Balázs dr. 
Főpolgármester-helyettes 

1052 Budapest, 
Városház u. 9-11. 

Tisztelt Főpolgármester-helyettes Úr! 

Köszönettel vettük megkeresésüket tárgyi témával kapcsolatosan. A Budapest Főváros 

Önkormányzata Duna-parti építési szabályzat (DÉSZ) V. ütem és KÉSZ Budapest III. kerület, Duna 

- Budapest III. kerület közigazgatási határa - Kirúlyok útja - Pünkösdfürdő utca - Kossuth Lajos 

Udülőpart - Nánási köz - Nánási út - Gázgyár utca - Ángel Sanz Briz út - Gróf Eszterházy János 

rakpart - Serfőző utca - Lajos utca - Tél utca -Árpád fejedelem útja - Szépvölgyi út által - határolt 

területre nem határos XXII. Kerülettel, Budafok-Tétény területét és elképzeléseit közvetlenül nem 

érinti, így a tervekben foglaltakkal kapcsolatban észrevételt nem kívánunk tenni. 

A véleményezési eljárás további szakaszában nem kívánunk részt venni. 

Budapest, 2016.július J.5' 

°'" 

1m~111111~1m1m~11mfil1~~11~11m~m1 
*10000617 40003* Készült az állami alapadatok felhasználásával.



BUDAPEST FÖV ÁROS III. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

Főépítészi és Várostervezési Iroda 
1033 Budapest, Hídfő utca 18. 

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 
Városépítési Főosztály 
Mártonffy Miklós főosztályvezető 
részére 

Budapest, 
Városház u. 9-11. 
1052 

Tisztelt Főosztályvezető Úr! 

Ügyiratszám: 1/119/19/2016 
Ügyintéző: Timár Katinka 
Tárgy: DÉSZ V. ütem előzetes tájékoztatási szakasz 
Hiv.szám: FPH059/622-8/2016 

BUDAPEST FŐVÁROS fŐi'CLGÁRMESl f"Rí 

iµ:TA! 1 
IKTATós;,\•; Í:-'J j j - ? 'J/d--01 G 

' 
1KTATVA· 2016 AUG 0 l 
ME~LET 

-, 
lJGYl,'rl l:ző 1 E: :JzMt•,y 
:;:~vf,~ 1 
_/'\A~ .-L..,:+- L1( -
( ' j 

Köszönettel megkaptuk FPH059/622-8/2016 hivatkozási számú levelüket a 314/2012. (Xl.8.) Korm. 
rend 37.§ szerinti előzetes tájékoztatási szakaszban levő DÉSZ V. ütemének készítéséről. 

A rendezés alá vont területtel kapcsolatban előzetesen az alábbiakat hozzuk szíves tudomásukra. 

1. A rendezés alá vont területet érintően 6 db Kerületi Szabályozási Terv (KSZT) került elfogadásra 
az ÓBVSZ 9/66, 9/33, 9/68, 9/35, 9/38. valamint a 9/72. sz. mellékleteként. A rendeletek 
elérhetők a www.obuda.hu oldalon keresztül. A fentieken túlmenően a Római part területére 
vonatkozik az ÓBVSZ 8/6. sz. melléklete, mely melléklet a korábbi RRT-k ÓBVSZ 
hatálybalépéséig nem végrehajtott, továbbra is hatályban maradó szabályozási vonalait rögzíti. 

A Főépítészi és Várostervezési Irodán a területet érintően további 2 településrendezési eszköz 
készítése van folyamatban: 

1. Budapest III. kerület teljes területére vonatkozó új Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) 

Budapest Főváros Közgyűlése 50/2015.(l.28.) határozatával elfogadta a főváros új 
Településszerkezeti Tervét (TSZT), valamint megalkotta 5/2015.(11.16.) Főv. Kgy. rendeletével a 
Fővárosi Rendezési Szabályzatot (FRSZ). 
Az Étv. 14/A.§ e) pontja alapján a fővárosi kerületek Kerületi Építési Szabályzatot alkotnak a 
TSZT-vel és FRSZ-szel összhangban. 
Óbuda-Békásmegyer Képviselőtestülete 18/2015.(1.15.) Határozatával döntött arról, hogy teljes 
eljárás lefolytatásával el kívánja készíttetni Óbuda-Békásmegyer új Kerületi Építési 
Szabályzatát. 

A III. kerület közigazgatási területére jelenleg a 32/2001.(Xl.30.) rendelettel elfogadott Óbuda
Békásmegyer Városrendezési és Építési Szabályzata (ÓBVSZ) vonatkozik. 
Az ÓBVSZ 2001. november végi jóváhagyása óta eltelt idő, a megváltozott jogszabályi 
környezet, valamint a rendelet napi alkalmazásában szerzett tapasztalatok és hatósági, tervezői, 
lakossági visszajelzések rámutatattak egy új és áttekinthetőbb szabályrendelet megalkotásának 
szükségességére. 

Telefon: 06-1/43 78 500, 06-1/43 78 -611 Fax: 06-1/43 78 924 

11111111111111~ 11111111111111! 1111111111111~ 111~ 111111111111 
*1000060779608* Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Az új Kerületi Építési Szabályzat a kerület teljes közigazgatási területére vonatkozóan, a TSZT 
és az FRSZ keretei között fogja meghatározni a városrendezési és építésjogi előírásokat. 

A Kerületi Építési Szabályzat kidolgozása során foglalkozunk az ÓBVSZ elfogadása óta eltelt 
mintegy 14 évben felmerült változásokkal, problémákkal, észrevételekkel, annak érdekében, 
hogy az új szabályzat megfelelő alapot jelentsen a mindennapi hatósági munkához és a kerület 
fejlesztéséhez. 

2. a Bogdáni út - Hév Pálya - Sorompó u. - Folyamőr u. által határolt területre (BUSZESZ) 
készülő KÉSZ 

A tervezési területre kerületi szabályozási terv (KSZT) nem készült, arra jelenleg a 
32/2001.(XI.30.) rendelettel elfogadott Óbuda-Békásmegyer Városrendezési és Építési 
Szabályzatának (ÓBVSZ) előírásai vonatkoznak. Az ÓBVSZ 2. sz. mellékletét képező övezeti 
terv szerint a terület M-III-ID/2 jelű, részben intézménydomináns - munkahelyi terület 
elnevezésű övezeti besorolásba tartozik, és a hrsz.:18380, valamint a hrsz.:18391 két nagy ipari 
telket foglalja magában. 

A szomszédos telektömbök beépítése kialakult. A BUSZESZ telektömbjének meglévő 

területfelhasználása eltér a környezetre jellemző, kialakult beépítéstől. 

Óbuda-Békásmegyer Képviselőtestülete 103/2016. (II.19.) Határozatával döntött arról, hogy 
teljes eljárás lefolytatásával el kívánja készíttetni a BUSZESZ területre vonatkozó szabályzatát. 

A fejlesztő a B USZESZ területen elsősorban lakásokat építene, figyelembe véve a környezetre 
vonatkozó időközben átalakult, illetve elmaradt fejlesztési elképzeléseket is (pl. Álomsziget 
projekt elmaradása, ECE projekt KSZT stb.). A területen tervezett funkciókörök elsősorban 
irodai, szállodai, lakófunkció lehetőségét rögzítenék. 

A KÉSZ részleteiben is rögzíteni kívánja a helyi építészeti értékek védelméről szóló 23/2013. 
(III.29.) önkormányzati rendeletben meghatározott ipartörténeti értékek (jellegzetes legrégebbi 
épület, gyárkémény) fejlesztési és védelmi lehetőségeit. 

Létre szeretné hozni a Dunával való szoros kapcsolatot, a terület közhasználatú megnyitásával, 
melyet a HÉV / rakpart áthidalásával, azok látványterasszal való lefedésével kívánja 
megvalósítani. Opcióként HÉV megálló és a szigetre vezető gyalogoshíd is eleme lesz a tervnek. 
A területen átvezető gyalogostengely meghatározásra kerül, mely összeköttetést hoz létre a Fő 
tér és a Gázgyár, az Aquincum, valamint a Hajógyári sziget parkja között. 

A telektömb tervezett felhasználása a környezeti elemek állapotát kedvező irányba tereli. A 
fejlesztési terület a jövőben elinduló óbudai promenád projekt meghatározó elemévé válik a 
területen átvezető gyalogostengely által, mely összeköttetést hoz létre a Fő tér és a Gázgyár, 
Aquincum, Hajógyári sziget között. A HÉV pálya változatása nélkül szorosabb kapcsolatot 
alakul ki a Duna folyammal. 

II. A tervezési terület örökségi értékeivel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk: 

A tervezési területen több műemléki védelem alatt álló épület, épületegyüttes található. 
Kerületünk számára kiemelt jelentőséggel bír a Gázgyár és tisztviselő telepének védett együttese, 
az Óbudai szigeten az egykori hajógyári épületek, valamint Hadrianus helytartói palotája. 
Szintén a tervezési területen, a kerület északi határánál található a XIII. századi villába épített 
templom, és a Lajos utcai klasszicista stílusban épült Óbudai zsinagóga. 
Az ÓBVSZ 4. számú függeléke, valamint a 3/B. számú melléklete „védelmi területek" 
tartalmazza a Római parti funkcionálisan védett csónakházakat, a feltüntetett védett csónakházi 

Telefon: 06-1/43 78 500, 06-1/43 78 -611 Fax: 06-1/43 78 924 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



funkciók nem szüntethetők meg. A Bíbic 1. csónakházat (23761/2 hrsz.) műemléki védelem is 
érinti. 
A helyi építészeti értékek védelméről szóló 23/2013. (III. 29.) ÖK. rendelet !. számú melléklete 
szerint a tervezési területen helyi védett épület, épületegyüttes és műtárgy nem található. 

Végezetül jelezzük, hogy a DÉSZ V. ütem egyeztetési eljárásának további szakaszaiban is részt 
kívánunk venni. 

Kérjük, hogy a dokumentációt elektronikus adathordozón szíveskedjenek megküldeni. 

Kérem fentiek szíves tudomásul vételét. 

Budapest, 2016.július 27. 

Tisztelettel: 

Telefon: 06-1/43 78 500, 06-1/43 78-611 

,-,_ t 

, . , . , 

Fax: 06-1/43 78 924 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



é IKTATÓS/)1M. 

BUDAPEST FÖV ÁROS XX. KERÜLET, 
PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

POLGÁRMESTERE 

IKTATVA 2016 Júl z 6. 
MELLEKLE T ÜGYINTEzó ELÓZMENY 

1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. 
Tel.: 283-0549, Fax: 283-0061 

www.pesterzsebet.hu 

Szeneczey Balázs dr. 
Föpolgármester-helyettes részére 
Budapest Főváros Önkormányzata 
1052 Budapest, Városház u. 9-11. 

l<z..i~•\l.Q . 
""-JUW- ~ 

Ikt. sz.: FÉ 381/2016 
Tárgy: Duna-parti Építési Szabályzat (DÉSZ) V. ütem 
és KÉSZ Budapest lll. kerület, Duna - Budapest III. 
kerület közigazgatási határa - Királyok útja -
Pünkösdfürdö utca - Kossuth Lajos üdülőpart - Nánási 
köz - Nánási út - Gázgyár utca - Ángel Sanz Briz út -
Gróf Eszterházy János rakpart - Serföző utca - Lajos 
utca - Tél utca - Árpád fejedelem útja - Szépvölgyi út 
által határolt területre vonatkozóan 
Hiv. sz.: FPH059/622-8/2016 
Ügyintéző: Trummer Tamás 

Tisztelt Főpolgármester-helyettes Úr! 

Köszönettel megkaptuk a Duna-parti építési szabályzat (továbbiakban: DÉSZ) V. ütemének 
elözetes tájékoztatóját, amely Budapest Főváros III. kerületi Duna-parti szakaszát érinti. A 
314/2012. Korm. rendelet 37.§ alapján a következö tájékoztatás adjuk: 

A levélhez csatolt fővárosi településszerkezeti terv kivonatát, valamint a Duna-parti építési 
szabályzat V. ütemére vonatkozó előzetes tájékoztatót átnéztük. 

A DÉSZ V. üteme egyaránt érint kerületi és fővárosi tulajdonú ingatlanokat, így fontos, hogy 
a Fővárosi Önkormányzat és Budapest Ill. kerület Önkormányzata együttműködve alakítsa ki 
a DÉSZ V. ütemének elképzeléseit. 

A tervezett fejlesztés Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet fejlesztési elképzeléseit nem 
érinti, érdekeit nem sérti, a kerületre közvetlen hatással nincsen. 

Mivel jelentős méretü és elhelyezkedése szempontjából is fontos terület szabályozásáról van 
szó, ezért továbbra is részt kívánunk venni a DÉSZ V. ütemének további szakaszaiban. 
A véleményezési dokumentációt CD-n, elektronikus adathordozón kérjük. 

Budapest, 2016. július 25. 

Tisztelettel: 

\\\l~l\Ul~l\\~\\~\\l\\l\~\l\UUll~\\\\\\l~lm\Ull 
*1000061737313 

3vollétében, felhatalmazásából 
'(ovács Eszter alpolgármester 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



IKTA.íVA: 2016 Júl 1 9. 
MELLÉKLET , ÜGYINTÉZŐ ELŐZMÉNY 

t>..A1?.N1 Budapest Főváros XXIII. kerület 
Soroksár Önkormányzatának 
POLGÁRMESTERE 

1239 Budapest, Grassalkovich út 162. 

Budapest Főváros Önkormányzata 
Főpolgármesteri Hivatala 
Szeneczey Balázs dr. 
főpolgármester-helyettes úr részére 

Budapest 
Városház u. 9-11. 

1 0 5 2 

Tisztelt Főpolgármester-helyettes Úr! 

1' 

Ügyiratszám: Vl-4978-812016. 
Hiv.szám.: FPH059/622-8/2016 

~'L 

Tárgy: Duna-parti építési szabályzat (DÉSZ) 
V. ütem és KÉSZ Budapest Ill. kerület 
Duna melletti terület 

Ügyintéző: Tóth András 
Tel.: 289 2165 
e-mail: toth.andras@ph.soroksar.hu 

Köszönettel vettük a 314/2012.(XJ.8.) Korm. rendelet 37. § (2) bekezdése alapján történt 
megkeresésüket a Duna-parti építési szabályzat (DÉSZ) V. ütem és KÉSZ Budapest Ill. 
kerület közigazgatási határa - Királyok útja - Pünkösdfürdő utca - Kossuth Lajos üdülőpart -
Nánási köz - Nánási út - Gázgyár utca - Ángel Sanz Briz út - Gróf Eszterházy János rakpart 
- Serfőző utca - Lajos utca - Tél utca - Árpád fejedelem útja - Szépvölgyi út által határolt 
területre vonatkozó terv előzetes tájékoztatási eljárásával kapcsolatban. 

Tájékoztatom, hogy a rendezés alá vont terület kerületünket nem érinti, a rendezés céljával, 
várható hatásaival kapcsolatban észrevételt nem teszünk. A 314/2012.(Xl.8.) Korm. rendelet 
37. § (6) bekezdésének megfelelően ezúton nyilatkozom, hogy a további véleményezési 
eljárásban nem kívánunk részt venni. 

Budapest, 2016. július 13. 

Tisztelettel: 

---

C(\., 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



OTTHON, VÁROS 

!FERENCVÁROS 

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET 
FERENCVÁROS ÖNKORMÁNVZATA 

POLGÁRMESTER 
!092 Budapest, Bakács tér 14. 

telefon: 06-1 210-6506 • fax: 06- 1 210-6901 
e-mail: polgarmester@ferencvaros.hu • www.ferencvaros.hu 

Dr. Szeneczey Balázs 
Városfejlesztési Főpolgármester-helyettes 

Ügyiratszám: Kp/8694/5/2016/I 
Hiv. szám: FPH059/622 - 8/2016 
Ügyintéző: Szücs Balázs 
Telefonszám: 217-0951 Budapest Főváros Önkormányzata 

Főpolgármesteri Hivatal 

Budapest 
Városház utca 9-11. 
1052 

Tárgy: Duna-parti építési szabályzat. (DÉSZ) 
V. ütem és KÉSZ Budapest III. kerület, Duna 
- Budapest III. kerület közigazgatási határa -
Királyok útja_- Pünkösdfürdő utca~ Kossuth 
Lajos üdülőpart - Nánási köz - Nánási út· -
Gázgyár utca - Ángel Sanz Briz út - Gróf 
Eszterházy János rakpart - Serfőző utca -
Lajos utca - Tél utca r1:..i' ;pa'a...t1~·~!l.e!ILLlija-=----~ 
Szépvölgyi út által hat ffiW~&füi1eíÖVÁROS FOPOLGÁRMESTERI 

HIVATAi. 

IKTATVA 2016 Júl z 0. 
~ MELLf.KLET _ ,..,ÜG.YINTtzó ELŐZMÉNY Tisztelt Főpolgármester-helyettes Ur! -• 

di ~\Ifi~)< 

r ' ' ·'-
Köszönettel megkaptuk a Duna-parti építési szabályzat (DÉSZ) V„ ütem és KESZ Budapest 
Ill. kerület, Duna - Budapest Ill. kerület közig"zgatási határa - Királyok útja - Pünkösdfürdő 
utca- Kossuth Lajos üdülőpart - Nánási köz - Nánási út - Gázgyár utca - Ángel Sanz Briz út 
- Gróf Eszterházy János rakpart - Serföző utca - Lajos utca - Tél utca - Árpád fejedelem útja 
- Szépvölgyi út által határolt területre vonatkozó előzetes tájékoztató levelét. 

Az eljárás további szakaszában nem kívánunk részt venni. 

Budapest, 2016. július 12. 
' 

~. IDÖSBARÁT 
~ÖNKORMÁNYZAT 

Tisztelettel: 

111~1111111m1111m ~~ 1111 ~~~ ~rn1111 
*1000061061111 * Készült az állami alapadatok felhasználásával.



BUDAPEST FŐVÁROS 
XIII. KERÜLET 

ALPOLGÁRMESTERE 

Budapest Főváros Önkormányzata 
Szeneczey Balázs dr. 
főpolgármester-helyettes 

Budapest 
Városház utca 9-11. 
1052 

Tisztelt Főpolgármester-helyettes Úr! 

20P-246/2016. 

Köszönettel vettük a Duna-parti építési szabályzat (DÉSZ) V. ütemének és a KÉSZ Budapest 
Ill. kerület, Duna - kerülethatár - Királyok útja - Pünkösdfürdő utca - Kossuth Lajos 
üdülőpart - Nánási köz - Nánási út - Gázgyár utca - Ángel Sanz Briz út - Gróf Eszterházy 
János rakpart - Serföző utca - Lajos utca - Tél utca - Árpád fejedelem útja - Szépvölgyi út 
által határolt területre vonatkozó terv megindításáról szóló, dr. Tóth József polgármester 
úrnak címzett levelét. 

A DÉSZ V. ütemében és a III. kerületi KÉSZ-ben lehatárolt területnek az Újpesti vasúti hídtól 
délre eső része szomszédos kerületünkkel, ezért a véleményezési eljárás további szakaszaiban 
részt kívánunk venni. 

Budapest, 2016. július „ /,2_;, 

Tisztelettel 

lif(_·. ~ .. iii.' 
cfl.A:::) tv(_,, -- ~~„~ . 4.1~ ; ~· 
Holopné · chramek K'~élia·. '' 

---~--------- llHlllllllllllíl~lllllll~ll~lllllllllll~llllll~llll 
Polgármesteri Hivatal 1139 Budapest, Béke tér 1. Telefon: 452-4100 *1000061060969* 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



1 Budapest Főváros IV. kerület 
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 

:--,: 1041 Budapest, István út 14. 
2 231-3131, Fax. 231-3133 POLGÁRMESTERE 

wintermantel.zsolt@ujpest.hu 

Tárgy: 

Ügyintéző: 
Telefonszám/mellék: 

Ügyirat száma: 
Hivatkozási szám: 

Melléklet: 

vélemény tájékoztatóra 
DÉSZ V. ütem és KÉSZ Ill. kerület 
Korodi Zsolt 
231-3101/224 
1321-.1.9/2016 
FPH059/622-8/2016 - Pártos Judit 

Budapest Főváros Önkormányzata 
Városfejlesztési Főpolgármester-helyettes 

Szeneczey Balázs dr. 
főpolgármester-helyettes 

1840 Budapest 

Tisztelt Főpolgármester-helyettes Úr! 

Iá 
TÜVRhelnla~d 

BUDA~EST F 

IKTATÓSZÁM: 

IKTATVA: 

Budapest. 2016. július .r.r.: 

Köszönettel vettük megkeresését Duna-parti Építési Szabályzat (DÉSZ) V. ütem és KÉSZ. Budapest Ill. 
kerület Duna - Budapest Ill. kerület közigazgatási határa - Királyok útja -Pünkösdfürdő utca - Kossuth 
Lajos üdülőpart - Nánási köz - Nánási út - Gázgyár utca - Ángel Sanz Briz út - Gróf Eszterházy János 
rakpart - Serfőző utca - Lajos utca - Tél utca - Árpádfejedelem útja - Szépvölgyi út által határolt terü
let területére vonatkozó terveztetés és véleményeztetés megindításáról. 

A véleménykérő levélben. és a csatolt Előzetes tájékoztatóban foglaltakat áttanulmányozva a tele
pülésfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszkö
zökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(Xl.8.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 37. §-bon foglaltak alapján az alábbiak szerint ezúton nyilatkozom 
az eljárás további menetében történő részvételünkről, a közös terveztetésről szóló megállapodásunk

ban foglaltakra is tekintettel: 
1. Újpest Önkormányzat a rendezés szükségességével és a megfogalmazott előzetes céljaival 

egyetért. 
2. Újpest Önkormányzatának nincs a tervezést befolyásoló elhatározása. de felhívjuk a figyelmet 

arra. hogy a tervezés során szükségesnek tartjuk a mindkét kerületet érintő jelentős közúti infrast
ruktúrafejlesztési elemek. az új körvasútsori tervezett híd építési feltételeinek összehangolt biztosí

tását. 

A Korm. r.-ben foglaltakra tekintettel nyilatkozom, hogy a véleményezés további szakaszában részi 

kívánunk venni. 
A véleményezési tervdokumentációkat kérjük digitális formátumban megküldeni. 

Köszönjük a lehetőséget a véleménynyilvánításra, várjuk szíves értesítésüket a további, elkészült javas

latok véleményezéséről, továbbá készséggel állunk rendelkezésre bármely egyeztetésre. 

/ 
[\ 

Tisztelettel: 

1111~ 11~ 111111111~ 11111111111~ 111~ 1111111 Ili 1111111 
*1000061894814* 

ÚJPESTI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE*.('. IU4L OUU/-\rcJI, kll V/"\1'< UI .„. vVintermantet.riolt@ujpesLhu 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Főépítészi Iroda 
clm: 1195 Budapest, Városház tér 18-20. 

telefon: (06-1) 3474-531• fax: (06-1) 3474-659 
e-mail: foepitesz@kispest.hu 

iktatószám: XX/1400-25/2016 tárgy: Duna-parti építési szabályzat (DÉSZ) 
V. ütem és KÉSZ Bp, 111.ker., Duna -
Budapest, Ill. kerület közigazgatási határa - Királyok útja 
- Pünkösdfürdő utca - Kossuth Lajos üdülőpart -
Nánási köz - Nánási út - Gázgyár utca -
Ángel Sanz Briz út - Gróf Eszterházy János rakpart -
Serfőző utca - Lajos utca - Tél utca -
Árpád fejedelem útja - Szépvölgyi út által határolt 
területre vonatkozóan 

ügyintéző: Ringbauer Katalin 
telefonszám: 3474-934 

hivatkozási szám: FPH059/622-8/2016 

e-mail: ringbauer@hivatal.kispest.hu 

Szeneczey Balázs dr. 
Budapest Főváros Önkormányzata 

Városfejlesztési Főpolgármester-helyettes 

Budapest 
Városház utca 9-11. 
1052 

Tisztelt Főpolgármester-helyettes Úr! 

BUDAPEST rövÁnJS rö?OLGAHi/1tSTE.R. 
HIVATAL . 

IKTATÓSZÁV: _(,, ~ / 2. - _ [k'f Z 9-.DI , 

IKTAlVA: 2016 Júl 0 8. 
~ -·· 

MELL(KLET lr UGYliJTEl.J ::Löz:i.t.ÉNY 

f ~i:! 
~ 

\;L~ 
·-

Köszönettel vettem a 314/2012. (Xl.8.) Korm. rendelet 37.§.-ban foglalt előzetes tájékoztatását a 

Duna-parti építési szabályzat (DÉSZ) V. ütem és KÉSZ Budapest, Ill. kerület, Duna - Budapest, 

Ill. kerület közigazgatási határa - Királyok útja - Pünkösdfürdő utca - Kossuth Lajos üdülőpart -

Nánási köz - Nánási út - Gázgyár utca - Ángel Sanz Briz út - Gróf Eszterházy János rakpart -

Serfőző utca - Lajos utca - Tél utca - Árpád fejedelem útja - Szépvölgyi út által határolt területre 

vonatkozó terv teljes eljárással történő kidolgozásának megkezdéséről. 

A rendezés alá vont terület távol van kerületünk határától, így gyakorlatilag ennek kapcsán nem 

várható a kerületünket érintően környezeti hatás. 

Fentiek alapján tárgyi területet érintő eljárás további szakaszában nem kívánunk részt venni, de a 

területet érintő szabályzatból kérünk tájékoztatásul az elfogadás után. A dokumentációkat CD-n 
kérjük részünkre megküldeni. 

Kérem válaszom szíves elfogadását. 

Tisztelettel: ~ 

Berencz lboly 
főépítész 

Budapest Föváros XIX. kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal 
HUNGAROCERT által ISO 9001 szerint auditált szervezet jll 

székhely: 1195 Budapest, Városház tér 18-20 .• központi telefonszám: (061): IWH!lfü~~lm~1mm111~oom n 
központi email: hivatal@kispest.hu •honlap: www.kispest.hu •1000061722663* 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



Belváros-Lipótváros 
Budapest Főváros 

V. kerület Önkormányzat 
F őépítés:: Iroda 
Te/:872-7276 

foepitesz@belvaros-lipoti'aros.hu 

Budapest Főváros Önkormányzata 
Főpolgármesteri Hivatal 
1052 Budapest, Városház utca 9-11. 

Dr. Szeneczey Balázs 
Városfejlesztési Főpolgármester-helyettes Úr 
részére 

BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI 
H VATAL 

IKTATÓSZÁM 

IKTATVA 

MELL~KLET 

Duna-parti építési szabályzat (DÉSZ) V. ütem és KÉSZ Budapest Ill. kerület, Duna -
Budapest Ill. közigazgatási határa - Királyok útja - Pünkösdfürdő utca - Kossuth Lajos 
üdülőpart - Nánási köz - Nánási út - Gázgyár utca - Ángel Sanz Briz út - Gróf 
Eszterházy János rakpart - Serfőző utca - Lajos utca - Tél utca -Árpád fejedelem útja -
Szépvölgyi út által - határolt területre vonatkozóan 

Tisztelt Főpolgármester-helyettes Úr! 

Szentgyörgyvölgyi Péter Polgármester Úr nevében, alulírott Kalászi Hajnalka Belváros-Lipótváros 
Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Főépítész Iroda vezetője 
köszönettel megkaptam a Budapest Főváros Önkormányzata Duna-parti építési szabályzat (DÉSZ) V. 
ütem és KÉSZ Budapest Ill. kerület, Duna - Budapest Ill. közigazgatási határa - Királyok útja -
Pünkösdfürdő utca - Kossuth Lajos üdülőpart - Nánási köz - Nánási út - Gázgyár utca - Ángel Sanz 
Briz út - Gróf Eszterházy János rakpart - Serfőző utca - Lajos utca -Tél utca - Árpád fejedelem útja 
- Szépvölgyi út által - határolt területre vonatkozó terv előzetes tájékoztatási szakaszával 
kapcsolatos megkeresését. Tájékoztatom, hogy a 314/2012.(Xl.8.) Korm. rendelet 37.§ (4) bekezdésre 
hivatkozva a Belváros-Lipótváros V. kerület közigazgatási területet érintő ágazati elhatározásokra, 
valamint a jogszabályon alapuló követelményekre vonatkozóan Önkormányzatunk észrevételeket 
nem kíván tenni, ugyanakkor az eljárás további szakaszában az V. kerületi közigazgatási területet 
érintő fejlesztési szándékok kapcsán együttműködési elképzeléseink és elvárásaink okán az 
eljárásban részt kívánunk venni. 
Kerületünk részéről a Polgármester Úr a Főépítész Irodát jelölte ki kapcsolattartónak (jómagam, 
Kalászi Hajnalka - 8727274 - foepitesz@belvaros-lipotvaros.hu). 
Egyúttal kérem, hogy a véleményezési dokumentációt elektronikus úton küldjék meg részünkre. 

További jó munkát kívánok Önnek és Önkormányzatának! 

Budapest, 2016. július 6. 

Tisztelettel, 

11111111111111 m11~~11111111111111111• 11111111111~1m 
*1000059999501 * Készült az állami alapadatok felhasználásával.



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 
• POLGÁRMESTER • 

Budapest Főváros Önkormányzata 

Szeneczey Balázs dr. 

városfejlesztési főpolgármester-helyettes részére· 

1052 Budapest 

Városház utca 9-11. 

Tisztelt Főpolgármeste'r-helyettes Úr! 

IKlATÓS/_J\M 

IKTATVA: 2015 AUG 11. 
MELLtl\Lt:T 

Köszönettel vettem a Duna-parti Építési Szabályzattal (DÉSZ) összefüggő tórgyi 

hivatkozási számú, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 

egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(Xl.8.) 

Korm. rendelet (továbbiakban Kormányrendelet) 37 .§. szerint megküldött 

előzetes tájékoztatásai!, melyekre - a kerületünket érintő vonatkozások 

hasonlósága miatt - együttes levélben válaszolok. 

A DÉSZ VI. ütemének tervezésénél kérjük figyelembe venni, hogy a 

429/2015.(IX.24.) Kt. határozattal elfogadott Csepel Integrált 

Településfejlesztési Stratégiájában projektelemként szerepel 

személyforgalmú RÉV kialakítása Csepel és Budafok összekötésére, 2017-

2020. között. 

Mindkét eljárás további szakaszaiban részt kívánunk venni, a 

továbbiakban a dokumentációt digitális és lehetőleg papír alapon is 

kérjük eljuttatni. 

1111~ /~ 11/i 11~ 11~ 11~ llW /~lm I~ i~ fim 11~ Ili 1111 

levélcím: 1211 Budapest. Szent Imre tér 10. • Telefon: +36 1 276 7660 • Fax: +36 1 276 395 
*1000061743756* 

Készült az állami alapadatok felhasználásával.



A Csepel településfejlesztésével és településrendezésével összefüggő 

hatályos dokumentumok Csepel hivatalos honlapján a www.csepel.hu / 

Hivatal, ügyintézés/ Tájékoztatók és nyomtatványok/ Településfejlesztés és -

renaézés · hozzáférési útvonalon, vagy közvetlenül a 

http://dokumentumtar.csepel.hu/?f=572 helyeken érhetőek el. 

! 

Budapest; 2016 ..... q~~ ... '?.t ..... 

Tisztelettel: 

levélcím: i 211 Budapest. Szent Imre tér 10. • Telefon: +36 1 276 7660 • Fax: +36 1 276 3951 • email: palgarmester@csepel.hu Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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Készült az állami alapadatok felhasználásával.



������������� 	
�����������������������

��������������������������������
� ��!������"#�$���%�������&���������%��'�&��������(��%���)* ���

+��� ����,����(-
.��������� !� -���.�-���,�(/�0�-���� ������1������ 2����
������������30��������-� 	�.-���0��--�

	4�����(�$�1�����������
��
��

	4�����(�$�1�����������
��
�� 5�6��������7�
��
��
8�9:;<=>?@�ABCDEFGH?�I@C>JJ?<DK@LKM�LE@G;<L>?�NGH?O@LOM�LKP@=OLQROS�T7 ������30��./
-���������������U
-���V<JWX YODLO;OCH? Z[PW?YOD\[;] M̂;_������'���������(�̀�����4��6������̀
���-��,�30�
����-���-��30��.��� -��
(��a�������U
-�� ������(���b 1�̀ �cKP@=OLQ@�?>=?C<X dG:JO=RO?CJ: dG:MH?C[J: dG:JO=RO?CJH?�e[XO Z<=DEKGJKf�� +����$��.�a�
������� 6����-�b-���T7����
. g� ��
����h���4�����i�b-���+����
.���jhi+kl�6��U�(�m����4a-���(��.�������������� -
�(-�.��-���������������
��������� �.b
3���̀��-� 3����-�� � � ������� �VBLJH?�?C<XK nKJ<=>CKJ nKJ<=>CKJ�?CB;ODO���������j�'����l -���(���������S�6������̀
���-��,�30�
����-���-��30��.��� -��
(��a�������o�.��0�,����.�����S�f�)�������jp�����l�3��(�������
��f���q�j�l�������-�-����
��̀�����h���4�����i�b-���+����
.���6��U�(�m����4a-���(��.�����������������������U
���h���4��������������� -������-������-���� -�
����,� -
�(-�.�����������(�

-�
�������
����
� �
��������
�����̀������T�
�-�����T7��
���(����,����.����0�-������(���
����1
�-���0��--�
-�7
,� �
�(����� -��7�����(��� -
�(-�.����
��b����-����-�������� ����r

�(��T7-�b-����-��-���0�-�7�(���U
�-�-�7
����������̀����� � � ������� �AKPe?>G]Q]�Q>MWXOLJWX>M	
7��̀���-�hi+k�6��
0��̀���-�����s�

-�
�����(�

-�
��3��(t�����f���������� -
�(-�.��������S������0���S������������������
������������
�
��1��(�����30��./
-��U
-����7
����	
7��̀���-��$b(��j�.b
�-�����l ��������1����f�47
	
7��̀���-������(���(���j$�����.b
l�������� �(������47
u�������� ��������1����f�47


Készült az állami alapadatok felhasználásával.
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